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	 พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส	 “วันคล้ายวันเกิด	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
โดยมีคณะครู	นักเรียน	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	เข้าร่วมพิธี	และกล่าวคำาอวยพร	โดย	ภราดา	ดร.เลอชัย	ลวสุต	ณ	
โบสถ์	เดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



	 ทิวสนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา	2561	และปีนี้เป็นปีที่	6	ที่บราเดอร์ได้มารับหน้าที่บริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาแห่งนี้	ตลอดระยะเวลา	6	ปี	สิ่งที่บราเดอร์คาดหวังและพยายามดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	คือ	พัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดี	 มีคุณภาพ	 สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
สมดลุในทกุมติขิองชีวติ	ใช้ชวีติยนืหยดัอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัได้อย่างเท่าทนั	และมคีวามพร้อมทีจ่ะรบัต่อสงัคมในอนาคตได้
อย่างแข็งแกร่งและมีคุณค่า	 การที่จะประสบความสำาเร็จในอนาคตนั้น	 นักเรียนจะต้องค้นให้พบถึงความสามารถ	 ความ
ถนัดของตนเองว่าคืออะไร	มีความเพียรพยายาม	มุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาตนเองในสิ่งนั้นอย่างสุดความสามารถ	นอกจาก
นี้แล้วบราเดอร์เชื่อว่า	 สิ่งต่างๆ	ที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนของคุณครู	 การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน	 ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนประจำา
และอืน่ๆ	อกีมากมาย	ถ้านกัเรยีนสามารถนำาประสบการณ์ต่างๆ	เหล่านีไ้ปใช้ต่อยอด	กจ็ะเพิม่โอกาสให้ประสบความสำาเรจ็
ในชวีติได้มากยิง่ข้ึน	บราเดอร์อยากให้นกัเรยีนระลกึอยูเ่สมอว่า	สิง่สำาคญัทีส่ดุทีเ่ป็นทางลดัอนัจะนำาพานกัเรยีนไปสูค่วาม
สำาเร็จให้เร็วที่สุดนั้นก็คือ	การเป็นคนดีและเชื่อมั่นว่าความดีจะนำามาซึ่งความสุขและความสำาเร็จของชีวิตอย่างแน่นอน
	 ในช่วงปิดภาคเรยีนสิน้ปีการศกึษา	2561	นี	้	ขอให้นกัเรยีนทกุคนได้ตัง้ใจทำาหน้าทีข่องตนเอง	ใช้ชวีติอย่างมคุีณค่า		
นักเรียนคนใดที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน	 ก็จงตั้งใจเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่	 คนที่พักผ่อนอยู่กับบ้านก็ใช้เวลากับ
ครอบครวัอย่างมคีวามสขุ	หาเวลาเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	ทีช่่วยเสรมิสร้างศกัยภาพให้กบัตวัเอง	ช่วยเหลอืครอบครวัเท่าทีส่ามารถ	
หรือเข้าร่วมกิจกรรม	“จิตอาสา ท�าความดีด้วยหัวใจ”	เพื่อช่วยเหลือสังคม		ส่วนนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ไปไม่ว่าในระดับชั้นใด	ขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จและไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้		พึงระลึกถึงคติพจน์ของโรงเรียนไว้ในใจ
เสมอว่า	“วิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ”
	 ขอขอบคุณ	คณะภราดา	คณะครู	เจ้าหน้าที่	พนักงาน	ศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา	ขอให้แม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	นักบุญหลุยส์มารีย์	เดอ	
มงฟอร์ต	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ	 ได้โปรดอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	 ประสบแต่ส่ิงดีงาม	 และขออำานวยพรให้					
ทุกคนประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	และบรรลุความสำาเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการ	

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี

	 วันคืนสู่เหย้า	ปีการศึกษา	2561	ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่	สมศักดิ์ศรีของเจ้าภาพ	ซึ่งจัดโดยศิษย์เก่า	ACS	รุ่น	4831	โดยเริ่มกิจกรรมต่างๆ	
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงงานเลี้ยงตอนเย็น	ไม่ว่าจะเป็นพิธีบำาเพ็ญกุศลและพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึงคณะภราดา	คณะครูที่ล่วงลับไปแล้ว	การ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีและการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	และกิจกรรมต่างๆ	ที่ทางศิษย์เก่า	ACS	รุ่น	4831	จัดให้กับ
รุ่นน้องอีกมากมาย	ส่วนงานเลี้ยงตอนเย็น	ก็จะเป็นบรรยากาศที่ครึกครื้น	เป็นการพบปะสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่าแต่ละรุ่น	เพื่อนฝูงได้มาพบ
เจอกัน	 ในปีนี้	 ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมี	คุณสุมิตร	 เพชราภิรัชต์	 เป็นนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม	 ได้คัด
เลือกศิษย์เก่าดีเด่น	ประจำาปี	2561	จำานวน	16	ท่าน	ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1
นายอานันท์	พรนริศ

เลขประจำาตัว	1495	ACS	รุ่นที่	9	

5
ศาสตราจารย์วรชัย	ศิริกุลชยานนท์

เลขประจำาตัว	4380	ACS	รุ่นที่	2104

9
นายคัมภีร์	จองธุรกิจ

เลขประจำาตัว	4285	ACS	รุ่นที่	2609

13
รองศาสตราจารย์	ดร.อนุวัตร	แจ้งชัด
เลขประจำาตัว	11129	ACS	รุ่นที่	3619

2
นายณรงค์	ทรงทวีสิน

เลขประจำาตัว	1328	ACS	รุ่นที่	13

6
นายวิชัย	รุ้งเจริญถาวร	(หมี่	แซ่ผู่)

เลขประจำาตัว	4913	ACS	รุ่นที่	2306

10
พลตำารวจเอก	นพ.จงเจตน์	อาวเจนพงษ์
เลขประจำาตัว	4690	ACS	รุ่นที่	2609

14
พลตำารวจตรีอัคราเดช	พิมลศรี

เลขประจำาตัว	12635	ACS	รุ่นที่	3720

3
นายชัยศิลป์	แต้มศิริชัย

เลขประจำาตัว	2887	ACS	รุ่นที่	1801

7
นายแพทย์แท้จริง	ศิริพานิช

เลขประจำาตัว	4984	ACS	รุ่นที่	2407

11
พลตำารวจตรีภัคพงศ์	พงษ์เภตรา

เลขประจำาตัว	6486	ACS	รุ่นที่	3316	

15
ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์

เลขประจำาตัว	7657	ACS	รุ่นที่	3821

4
นายบุญเลิศ	บุญวิสุทธิ์	

เลขประจำาตัว	4306	ACS	รุ่นที่	1902

8
ดร.กิตติ	ลิ่มสกุล

เลขประจำาตัว	5283	ACS	รุ่นที่	2508

12
นายพฤฒิพงศ์	สิงห์โตทอง

เลขประจำาตัว	8443	ACS	รุ่นที่	3417

16
คุณบุญเจริญ	สุขจิตต์

เลขประจำาตัว	8281	ACS	รุ่นที่	3922



	 ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	รับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2556	ในช่วง
เวลาที่ท่านดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน	 ท่านได้พัฒนาระบบการจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย	 เป็นระเบียบและ
ชดัเจน	ตลอดระยะ	6	ปีท่านได้พฒันาโรงเรยีนให้เจรญิก้าวหน้าในหลายๆ	ด้าน	มุง่เน้นให้บคุลากรของโรงเรยีนมกีารพฒันา
ตนเองตลอดเวลา	เน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น	นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างผลงานต่างๆ	ให้กับโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาดังต่อไปนี้

ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ปีการศึกษา 2556 - 2561)

	 วางนโยบายพัฒนาโรงเรียนด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา
โรงเรียน	 (Master	 Plan)	 เพื่อความยั่งยืนในอนาคต	 มีการปรับ
โครงสร้างการบรหิารงานให้ถกูต้องและเป็นระบบมากยิง่ขึน้		อาทิ	
รวมฝ่ายธุรการ	 และฝ่ายการเงิน	 ให้เป็นฝ่ายเดียวกัน	 เรียกว่า						
ฝ่ายธุรการ	 การเงิน	 รวมฝ่ายกิจกรรม	 และฝ่ายปกครอง	 ให้เป็น	
ฝ่ายกิจการนักเรียน	 แยกฝ่ายบริการและอาคารสถานที่	 เป็น							
ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่	 เพิ่มฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
พัฒนาระบบการจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย	 ท่านได้บริหาร
จัดการงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆ	 ของโรงเรียนแบบคุ้มค่า	 เน้น
การสั่งงานผ่านระบบ	E-Office	เพื่อลดการใช้กระดาษ	วางระบบ
การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำาคัญในการจัดการ

	 จัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศ	
อาทิ	 ประเทศออสเตรเลีย	 สหรัฐอเมริกา	 และ
อินเดีย	 พัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
ของโรงเรียน	 โดยสนับสนุนให้ครูและนักเรียน
เรยีนภาษาอังกฤษกบัโปรแกรม	Rosetta	Stone	
เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับครูและเจ้าหน้าท่ี	
เน้นทกัษะการพดูและการฟังโดยเรยีนกบัครตู่าง
ชาติเจ ้าของภาษาและจากภราดาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ	มีการทำา	MOU	กับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	ในปีพ.ศ.2558	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลโรงเรียน
เอกชนประเภทสถานศึกษาท่ีมี คุณภาพสู ่
มาตรฐาน	 สากล	 ระดับดีมาก	 เมื่อวันที่	 28	
กันยายน	พ.ศ.	2558	
	 เป ิดรับนักเรียนหญิงให ้ เป ็นโรงเรียน
สหศึกษาเต็มรูปแบบตั้งแต่ชั้นอนุบาล	 1	 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และเติบโตของสังคมไทย	 ตลอดจนเพื่ออำานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองท่ีมีบุตรชายเรียนท่ี
โรงเรยีนนีอ้ยูแ่ล้ว	ซึง่ตรงกบัปีท่ีโรงเรยีนอัสสมัชัญ
ศรีราชาครบรอบ	72	ปี	
	 ก่อตั้งศูนย์กิจกรรมพิเศษ	 ดนตรีและกีฬา	
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู ้หลากหลาย									
มีทักษะทางด้านดนตรีและกีฬา	 โดยจัดหา											
ผู้ฝึกสอนท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 มีผลงาน	
และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมาถ่ายทอดเทคนิค
ต่างๆ	 ให้แก่ผู้เรียน	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน	
ระดับภาค	 ระดับประเทศและระดับนานาชาติ	
ด้วยการไม่เพิม่การเรยีนการสอนในคาบที	่8	เพือ่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของ
ตนเอง	มีโอกาสออกไปแข่งขันภายนอกโรงเรียน
เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน	ดนตรีที่
เปิดสอนได้แก่	เปียโน	ไวโอลนิ	กลอง	กต้ีาร์ไฟฟ้า	
กีต้าร์เบส	 กีต้าร์คลาสสิค	 ฯลฯ	 ส่วนกีฬาที่เปิด
สอนได้แก่	 เทนนิส	 เทควันโด	 แบดมินตัน	 ปีน
หน้าผา	 ว่ายนำ้า	 หมากรุกไทย	 หมากรุกสากล	
เทเบลิเทนนสิ	ฟตุบอล	ทัง้ผูเ้ล่นและผูร้กัษาประตู	
นอกจากนี้ยังเปิดสอนการเต้น	 การแสดง	 และ
ศิลปะแขนงต่างๆ	ด้วย

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการ

	 แผนพัฒนาโรงเรียน	 (Master	 Plan)	 ที่ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 ได้วาง
นโยบายไว้มกีารปรบัโซนพืน้ท่ีอาคารเรยีนและอาคารประกอบการ	บนแนวคดิ
ที่สำาคัญคือมุ่งใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมให้มากที่สุด	 โดยเน้นการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเก่า	 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย	 ให้สอดคล้องกับจำานวนนักเรียนที	่	
เพิ่มขึ้น
	 ปีพ.ศ.	 2557	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียน	
“ยอห์น แมรี่” สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	เป็นอาคาร	5	ชั้น	ประกอบ
ไปด้วยห้องเรียน	ห้องประชุม	ห้องแล็บ	ห้องคอมพิวเตอร์	และเพียบพร้อม
ด้วยอุปกรณ์การเรียน		การสอนที่ทันสมัย	ทำาให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	1	
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ได ้มีอาคารเรียนที่อยู ่ ใกล ้กัน	 โดยได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี			
เสด็จพระราชดำาเนินเปิดอาคารยอห์น	 แมรี่	 เมื่อวันที่	 22	 มิถุนายน	 2559	
และเป็นการฉลองในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อตั้งมาครบ	72	ปี

ด้านอาคารสถานที่



	 นอกจากการปรับปรุงอาคารให้สอดคล้องกับ
มาสเตอร์แพลนทีว่างไว้แล้ว	ภราดา	ดร.ชำานาญยงัได้
ปรบัปรงุประตทูางเข้าด้านหน้าโรงเรยีนเพือ่แก้ปัญหา
การจราจรเนือ่งมาจากความหนาแน่นของประชากร
ในอำาเภอศรรีาชาทีเ่พิม่ขึน้และในช่วงเวลาเร่งด่วน	ซึง่
ทำาให้ทศันยีภาพบรเิวณประตหูน้าโรงเรยีนดสูวยงาม
อีกด้วย	
	 ปรับปรุงโครงสร้างชั้นล่างของอาคารศักดา				
กิจเจริญให้เป ็นศูนย ์กลางของการบริหารงาน									
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับครู	 นักเรียนและ										
ผูป้กครองทีม่าตดิต่อ	ได้แก่	ห้องทำางานของผูอ้ำานวยการ	
สำานักผู้อำานวยการ	ฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายธุรการ	การเงิน	
ฝ่ายนักเรียนประจำา	ฝ่ายอาคารสถานที่	ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป	และห้องประชาสมัพนัธ์	ส่วนชัน้สองของอาคาร	
ยังคงเป็นโรงอาหารสำาหรับนักเรียน	 และได้ทำาการ
ย้ายห้องสมุดกลางจากอาคารวัชรสมโภชมาอยู่ที่				
ชั้นนี้เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนักเรียนอีกด้วย
	 ปรับพื้นที่บริเวณระหว่างอาคารยอห์น	 แมรี่	
อาคารศักดา	กิจเจริญ	และอาคารสุวรรณสมโภช	ให้
มีทัศนียภาพสวยงาม	 เป็นจุดพักผ่อนสำาหรับคร	ู
นักเรียน	และผู้ปกครอง	
	 ปรับปรุงเวทีและพื้นบนหอประชุมหลุยส์	
ชาแนล	อาคารวัชรสมโภชใหม่ให้ทันสมัย	กว้างขวาง
และเพิม่ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึน้	เปลีย่นกระเบือ้ง
เคลือบผนังด้านหน้าอาคารวัชรสมโภช	 ใหม่ท้ังหมด
เนื่องจากเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

	 ผลงานท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่านคือการก่อสร้าง “ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา”	 เพ่ือเป็นที่รวบรวม
ประวัติศาสตร์	ความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน	ประกอบด้วยมุมต่างๆ	อาทิ	ประวัติ
โรงเรียน	 ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 เจษฎาธิการ	 พระบารมีปกเกล้าฯ	 เพชรบูรพา	 นักเรียนประจำา	 ฉลามชล	 เร่ืองเล่าเอซีเอส							
เฉลิมกว้าง	ทิวสน	และ	Hall	of	Fame	ฯลฯ

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรเป็นระยะเวลำ 6 ปี (พ.ศ.2556 - 2561) 
ท่ำนได้พัฒนำโรงเรียนอสัสมัชัญศรีรำชำให้ทันสมยัเพ่ือรองรับกำรเปิดประเทศสู ่ AEC ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
บคุลำกรของโรงเรยีนมกีำรพฒันำในทกุๆ ด้ำน ในสมยัของท่ำนมนีกัเรยีนออกไปสร้ำงชือ่เสยีงในระดับนำนำชำติ 
และระดับประเทศมำกมำย ท่ำนได้ปลุกกระแสกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรจัดให้มีกำรแข่งขันเดิน - ว่ิง      
กำรกุศลเป็นประจ�ำทุกปีในวนัคนืสูเ่หย้ำ เพือ่ให้ครู ผูป้กครอง ศษิย์เก่ำและศษิย์ปัจจบัุนได้มกีำรท�ำกจิกรรม
ร่วมกัน นับได้ว่ำในยุคที่ท่ำนมำด�ำรงต�ำแหน่งนี้่เป็น “ยุคแห่งการพัฒนาระบบการจัดการของโรงเรียน
ให้ทันสมัย เป็นระเบียบและชัดเจน” เพื่อสร้ำงสรรค์สู่ควำมเป็นอัสสัมชัญศรีรำชำที่ยั่งยืนตลอดไป

	 นอกจากนีท่้านได้สร้างสนามหญ้าเทยีมอดุมประเสรฐิ	1	สนาม	และสนาม
หญ้าเทียมอัสสัมชัญซอคเกอร์ฟิลด์อีก	4	สนาม	สร้างสนามกีฬาฟุตซอล	และ
สนามบาสเกตบอล	เป็นสนามกฬีาทีม่หีลงัคาโดมป้องกนัแดดและฝนได้	สนาม
เทนนิส	4	สนาม	บริเวณด้านหลังอาคารเทโอฟาน	
	 สร้างถนนเชื่อมต่อตั้งแต่โรงซักผ้าตลอดแนวหลังอาคารเทโอฟาน	 และ
สร้างประตูทางออก	 (ประตูสีเทา)	 เพื่อเพิ่มเส้นทางเดินรถให้มากขึ้นและแก้
ปัญหาการจราจรภายในโรงเรียน
	 ปรบัปรงุอาคารอสัสัมชญัเปล่ียนจากอาคารทีพ่กัของนกัเรยีนประจำาเป็น
อาคารที่พักเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาทำากิจกรรมภายในโรงเรียน	
ปรับปรุงอาคารเทโอฟานจากอาคารเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นอาคารทีพ่กัสำาหรบันกัเรยีนประจำาทีท่นัสมยั	มส่ิีงอำานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคครบครัน
	 ปรับปรุงอาคารโอเซ่ให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรสำาหรับอบรม	 สัมมนา
ของบุคลากรภายในและภายนอก

“ยุคแห่งการพัฒนาระบบการจัดการ
ของโรงเรียนให้ทันสมัย เป็นระเบียบและชัดเจน”



	 คณะภราดา	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู	 และนักเรียนประจำาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
ร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำาปีการศึกษา	2561	โดยมีภราดา	ดร.เลอชัย	ลวสุต	เป็นประธานในการเปิดไฟต้นคริสต์มาส	และให้
โอวาท	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	เวลา	17.30	น.	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจ�าปีการศึกษา 2561

	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 จัดให้นักเรียนร่วมอวยพรวันคริสต์มาสและวันขึ้น	
ปีใหม่	2562	แก่คณะภราดา	และคณะคร	ูและจดักจิกรรมครสิต์มาสแฟร์	ให้นกัเรยีนได้สนกุสนานตามซุม้เกมการละเล่นต่างๆ	การแสดง
ของครู	และการประกวดมิสคริสต์มาส	ในวันที่	21	ธันวาคม	2561	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	

พิธีอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ และกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

 นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอล	ACS	CUP	ครั้งที่	16	ประจำาปีการศึกษา	2561	ในวันที่	15	มกราคม	2562	ณ	สนามกีฬาในร่ม	บริเวณหลังอาคารเทโอฟาน

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครัง้ที่ 16

	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดการแข่งขันฟุตบอล “Assumption Cup”	 ครั้งที่	 2	 ระหว่างวันที่	 19-20	
มกราคม	2562	ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอล	7	คน	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	และรุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล      
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธานเปิดการแข่งขัน	ในวันเสาร์ที่	19	มกราคม	2562	ณ	สนามหญ้าเทียม	Assumption	
Soccer	Fields

การแข่งขันฟุตบอลอัสสัมชัญคัพ ครัง้ที่ 2



	 สวัสดีปีใหม่แด่ผู ้อ่านทุกท่าน	 เม่ือวันท่ี	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 เป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน	 เมื่อ																

สำานกัพระราชวงัได้ประกาศเรือ่ง	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	มใีจความดงันี	้เลขาธกิาร

พระราชวัง	 รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม	 ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	 โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว							

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย	ตามคำากราบ

บงัคมทลูเชญิของประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานรฐัสภา	กราบบงัคมทลูในนามของปวงชนชาวไทย

นั้น	 ทรงพระราชดำาริว่า	 เป็นโอกาสอันควรท่ีจะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ตามพระราชประเพณ	ี												

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร	 ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่				

ทั่วกัน	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	โปรดกระหม่อม	ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น	ดังนี้

  วนัท่ี ๔ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒	พระราชพธิบีรมราชาภเิษก	และเสดจ็ออกมหาสมาคม	พระบรมวงศานวุงศ์	

คณะองคมนตรี	คณะรัฐมนตรี	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	จากนั้น	พระราชพิธี

เฉลิมพระราชมณเฑียร

  วนัท่ี ๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ พระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย	พระนามาภไิธย	และสถาปนาฐานนัดรศกัดิ์

พระบรมวงศานุวงศ์	จากนั้น	เสด็จเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

  วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก	ณ	สีหบัญชร	พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท	พสกนิกรเฝ้าทูล

ละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	 จากนั้น	 เสด็จออก	ณ	 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 คณะทูตานุทูตและกงสุล						

ต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล

  ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร	 โดยขบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารค	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 โปรดกระหม่อมให้มีขึ้นใน				
ช่วงการพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน	
ปลายปีพุทธศักราช	๒๕๖๒
		 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำาคัญที่
แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์	ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยแล้ว	 ดังปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงการ
ราชาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท	
		 คำาว่า	บรมราชาภเิษก	หรอื	ราชาภเิษก	หมายถงึการอภเิษก
บคุคลขึน้เป็นพระราชา	ประกอบด้วยคำาศพัท์	2	คำา	คอื	ราชะ	แปล
ว่าพระราชา	กบัคำาว่า	อภิเษก	ในภาษาบาลสีนัสกฤตหมายถงึการ
แต่งตั้งหรือยกย่องให้ใครหรือสิ่งใดขึ้นมามีความสำาคัญ	 ผ่าน
พิธีกรรมซึ่งมักกระทำาผ่านการรดนำ้าเป็นสำาคัญ	
		 ตามคติความเช่ือโบราณของพราหมณ์เช่ือว่านำ้าเป็นปัจจัย
สำาคัญในการสร้างความบริสุทธิ์	 โดยสามารถชำาระล้างสิ่งต่างๆ			
ให้เกิดความบริสุทธิ์	ก่อนการยกย่องไปสู่ฐานะอันสูงส่ง	ซึ่งในที่นี้
คือการยกฐานะให้บุคคลหน่ึงเป็นพระราชาท่ีสูงส่งเปรียบดัง		
สมมติเทพหรือเทวราชา	
		 พธิกีรรมทางพราหมณ์จงึเป็นแก่นสำาคญัในพระราชพธิบีรม
ราชาภิเษกของสังคมไทย	 โดยนักบวชพราหมณ์มีบทบาทสำาคัญ
ในฐานะสื่อในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า	
			 การบรมราชาภิเษกในสมัยอยุธยาถือเป็นแบบแผนที่ใช	้				
สบืต่อมาในสมยัรตันโกสนิทร์	มพีธิทีางพราหมณ์สำาคญั	3	ขัน้ตอน	
เริม่จากการสรงมรูธาภเิษก	คอื	การอาบนำา้ชำาระร่างกายให้สะอาด	
โดยใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าท่ีเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำาหนดไว้ใน
จารีต	 ตักมารวมกันแล้วนำามาเสกโดยพราหมณ์	 ต่อมาในสมัย
รัชกาลท่ี	 4	 ทรงกำาหนดให้เพิ่มพิธีสงฆ์	 โดยให้พระสงฆ์ร่วม									
สวดมนต์เสกนำ้าด้วยขั้นตอนต่อมาคือ	การรับนำ้าอภิเษก	หลังจาก
สรงมูรธาภิเษก	 ผลัดพระภูษา	 ทรงเครื่องราชภูษิตาภรณ์แล้ว							
จะประทับบนพระท่ีนัง่อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์	สร้างจากไม้มะเดือ่
เป็นรูป	 8	 เหลี่ยมเพื่อทรงหันพระองค์ได้ครบท้ัง	 8	 ทิศ	 ทรงรับ					

นำ้าอภิเษกจากพราหมณ์	8	คนซึ่งยืนในตำาแหน่งรายรอบพระองค์	
ต่อมาหลงัจากสมยัเปลีย่นแปลงการปกครอง	ทรงกำาหนดให้ผูแ้ทน
ราษฎรเป็นผู้ถวายนำ้าแทน	 เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหา
กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยในขั้นตอนสุดท้ายจะเสด็จไป	
ประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐ	พระมหาราชครูพราหมณ์จะประกอบ
พธิเีปิดศวิาลยัไกรราชเพือ่เชญิองค์พระศวิะแบ่งภาคลงมา	ประทบั
ในองค์พระมหากษัตรย์ิ	หลงัจากนัน้กล่าวคาถาถวายศริิราชสมบตัิ	
ถวายพระคลัง	 ถวายทรัพยากรต่างๆ	 รวมถึงพระราชอำานาจเมื่อ
พระมหากษตัรย์ิพระองค์ใหม่ทรงรบัเคร่ืองถวายต่างๆ	แล้ว	จงึยก
พระมหาเศวตฉตัรขึน้เหนอืพระราชบลัลงัก์ทีป่ระทบั	หลงัจากทรง
รบัการบรมราชาภเิษกจะทรงหลัง่ทกัษโิณทกและตัง้สตัยาธษิฐาน
	 ในสมยัรชักาลที	่4	เป็นต้นมา	ทรงให้ความสำาคญักับพิธทีาง
พระพุทธศาสนา	 โดยเพิ่มจำานวนวันของพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษกจากขัน้ตอนเดมิในพธิพีราหมณ์	ทรงกำาหนดให้พระมหา
กษัตริย์ต้องเสด็จมาสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	 3	 วันก่อน
วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากวันบรมราชาภิเษกยัง
ทรงกำาหนดให้มีพระราชพิธีทางพุทธศาสนา	 คือ	 การสดับพระ
มงคลวิเศษเทศนา	 เรียกว่าเป็นพระธรรมเทศกาลกัณฑ์แรกใน
แผ่นดิน	 ซึ่งประมวลสาระและธรรมะในพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติสำาหรับผู้เป็นกษัตริย์	 โดยมีสมเด็จพระ
สังฆราชเป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนา		ในขั้นตอนต่างๆ	ก็โปรดให้
มพีระสงฆ์อยูใ่นมณฑลพระราชพธิด้ีวย	ทัง้การสรงพระมรูธาภเิษก	
การทรงรับราชสมบัติต่างๆ	ก็ทรงให้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ในเวลาเดียวกัน	 ทรงกำาหนดให้พระราชาคณะผู้ใหญ่ทำาหน้าที่ผู้
ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแทนการทำาหน้าที่ของ
พราหมณ์นอกจากนี้	 ทรงลดความสำาคัญของคติการยกย่องพระ
มหากษัตริย ์ในฐานะเทวราชาหรือสมมติเทพลงเป็นเพียง
สญัลกัษณ์ของประเพณโีบราณ	โดยเพิม่ความสำาคญัในขัน้ตอนการ
สวมพระมหาพิชัยมงกุฎ	 ซึ่งให้ความหมายของการเป็นกษัตริย	์				
ผู้ยิ่งใหญ่หรือพระจักรพรรดิราชตามคติพระพุทธศาสนา	

อ่านต่อภาค	๒



ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรดังต่อไปนี้
•	 ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า	คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตน	ตามวิธีการของแต่ละคน	และเพื่อ

การปฏิบัติร่วมกัน	จึงได้กำาหนดวันชดเชยใช้โทษบาป	ซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา	ปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและ
ความรักเป็นพิเศษ	เสียสละตนเอง	และทำาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์	(ม.1249)

•	 ทุกวันศุกร์ตลอดปี	และทุกวันในเทศกาลมหาพรต	เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป	(ม.1250)
•	 ทกุวนัศกุร์ตลอดปี	ยกเว้นวนัฉลองใหญ่	เป็นวนัอดเนือ้หรอือดอาหารอืน่ตามข้อกำาหนดของสภาพระสงัฆราชฯ	

วันพุธรับเถ้า	และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร	(ม.1252)
•	 คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่	14	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ	คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

จนถึง	59	ปีบริบูรณ์ต้องอดอาหาร

	 สำาหรับประเทศไทย	อาศัยอำานาจตามมาตรา	1253	ของกฎหมายพระศาสนจักรสภาพระสังฆราชฯ	จึงกำาหนดวิธี
การอดเนื้อและอดอาหารดังต่อไปนี้

การอดเนื้อ	ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำาหนดนี้	ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ	คือ
•	 อดเนื้อ
•	 ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ	อาทิ	เดินรูป	14	ภาค	เฝ้าศีลมหาสนิท	สวดสายประคำาฯลฯ
•	 ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี	เช่น	ให้ทานคนจน	เยี่ยมคนเจ็บป่วย	ฯลฯ
•	 งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำา	อาทิ	งดดื่มสุราและเบียร์	งดสูบบุหรี่
•	 รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ	การอดอาหาร	หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

	 อันท่ีจริงจำานวน	 40	 วัน	 ของการอดอาหารของพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดารและจากหลายๆ	 เหตุการณ์																								
ในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอล	 เช่น	 40	 วันของนำ้ามหาวินาศ	 40	 วันท่ีโมเสสเฝ้าพระเจ้าอยู่บนภูเขาซีนาย	 40	 วัน								
ที่พระเจ้าเดินทางอยู่บนภูเขาโฮเรบ	และ	40	ปีที่ชาวอิสราเอลเดินทางในทะเลทราย	ฯลฯ
	 กระนั้นก็ดี	40	วัน	ในเทศกาลมหาพรต	ถือเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์และเป็นข้อผูกมัดให้พระศาสนจักรทำากิจการ
ดังต่อไปนี้
	 1.	 ให้มีการเตรียมใจรับพระคริสตเจ้าผู้ทรงคืนพระชนม์อย่างเหมาะสม	และให้มีลักษณะของการฟื้นฟูตัวเอง
	 	 โดยอาศัยพระวาจา	การภาวนา	การทำาบุญให้ทาน	หรือกิจเมตตาต่างๆ	รวมถึงการอดอาหารด้วย
	 2.	 ให้ผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวรับศีลล้างบาปมีการเตรียมพร้อมอย่างเข้มข้น
	 3.	 ให้ผู้ที่ต้องทำาการใช้โทษบาปที่เป็นแบบสาธารณะ	เริ่มการใช้โทษบาปด้วยพิธีการโรยเถ้าในวันพุธ

	 มหาพรต	จึงหมายถึง	 ช่วงเวลาที่กำาหนดไว้เป็น

ประเพณี	 เพื่อการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายใจที่

สำาคญัหรอืยิง่ใหญ่	พระสงัคายนาทีเ่มอืงนชีอีา	ในปีค.ศ.	

325	 ได้กำาหนดให้กับเทศกาลมหาพรตไว้ตามคำาศัพท	์	

ลาตินที่ว่า Quadrageisma ซึ่งแปลว่าที่	40	หรือแปล

ว่าระยะเวลา	40	กล่าวคือ	ในช่วง	40	วัน	ก่อนสมโภช

ปัสกา	 พระศาสนจักรจะรณรงค์ให้คริสตชนใช้เวลาเข้า

พรตใหญ่	ด้วยการสวดภาวนา	ถอืศลีอดอาหารตามอย่าง

พระเยซูทรงปฏิบัติในที่เปลี่ยว	 40	 วัน	 ส่วนเรื่องการ				

ทำาทาน	 การห้ามทานโน่นทานนี่	 หรือการพลีกรรมน้ัน	

เป็นกิจศรัทธาเสริมท่ีคริสตชนถือว่าเม่ือได้ปฏิบัติใน		

ช่วงนี้จะได้มีบุญได้รับกุศลเป็นการชำาระล้างบาป							

ของตน	ฯลฯ	มาในระยะหลังๆ	จะเพิ่มความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมความทุกข์ทรมานที่พระเยซูคริสต์ทรงได้รับ	 เพื่อ

ไถ่บาปมนษุยชาต	ิและกไ็ด้ถอืปฏบิตักินัเรือ่ยมาอาจมกีารตดัการเพิม่วธิปีระพฤตปิฏบิตัไิปบ้าง	ตามยคุตามสมยั	จติใจ

ทีเ่ป็นอย่างทีพ่ระเยซทูรงเป็น	คอื	ทรงเลอืกทีจ่ะอยูก่บัความยากจน (Option for the Poor) ด้วยความเข้าใจอย่าง

ถูกต้องและลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของจิตตารมณ์มหาพรตนี้	ชีวิตและการปฏิบัติตนของคริสตชนตลอดทั้งปี	(ไม่ว่าเทศกาล

ใดๆ)จะต้องสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดอยู่ตลอดเวลา	 เขาคือคนของพระคริสต์ที่ได้ถูกประทับตราถูกเจิมให้เป็นคน

ของพระองค์ที่มีศักยภาพช่วยสานต่อพันธกิจของพระองค์ในการทำาให้ข่าวดีแห่งความสุข	 ความยินดีและความรอด

เกดิขึน้เป็นจรงิในสงัคม	เป็นการเสรมิสร้างและทำาให้พระอาณาจกัรของพระเจ้าเกดิขึน้และเป็นจรงิตัง้แต่ในโลกนี	้เพือ่

พี่น้องจะได้ดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต



 On Friday the 22nd of February, 2019 MLP held the annual Mini Market. Students from all classes manned 
stalls and sold food and old and new toys. We were all entertained by various songs and dance performances 
by students ranging from Grade 1 - 4 and Grade 9. Everybody enjoyed this afternoon activity and it was a good 
opportunity for teachers and students from all levels to socialise and have fun in an informal setting.

MLP Mini Market

 The party started long before the families arrival at the hall, so to speak! Everyone came in costumes that were 
surely to amuse onlookers as heroes came by the dozen at Classic Kameo Rayong. At the program, the students wowed 
their families with dance and song presentations, before finally reaching the highlight of the evening: The dance off 
between the Thai and the foreign teachers. Surely the winner was clear as cheers grew louder. It was evident the 
AUDIENCE was the winner! The 2018 Family Trip was a journey we will all remember!

MLP Family Trip 2018



 Children’s Day is a day set aside to respect children’s personalities and to celebrate their happiness. 
Assumption College Sriracha celebrated Children’s Day on the 11th of January. The parents prepared an amazing 
lunch buffet for the children which included many delicious international foods and snacks. After the lunch 
break, all students gathered at assembly and took part in a lucky draw. Afterwards, the foreign teachers organised 
many exciting and challenging games like “Tug of War”, “Ping-Pong Cup Challenge” and “Battle of the Balls”. 
It was a great day and everyone had lots of fun.

MLP Children’s Day

	 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 ดนตรีและกีฬา	 จัดการแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักเรียน	 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคม						
ผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นประธานในการเปิดการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนของศูนย์ดนตรี	ประจำาปีการศึกษา	2561	ในบรรยากาศ	ACS	
Winter	Love	Song	2018	ระหว่างวันที่	12	–	13	ธันวาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

การแสดงคอนเสิร์ตของศูนย์ดนตรี



	 	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	ได้จดัโครงการต้นกล้านวตักรรมเกษตร
ไทย	 (Future	 Farm	 2019)	 ขึ้น	 เพื่อปลูกฝังความสำาคัญของ		
การพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที	่				
ทันสมัยให้แก่เยาวชนคนรุ ่นใหม่	 ให้เล็งเห็นการนำาความรู ้								
ทางวิศวกรรม	 เทคโนโลยี	 ประกอบความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมช่วยเกษตรไทยก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์	4.0
						โดยรอบแรกจากการส่งผลงานเรียงความจากทั่วประเทศ	
ภายใต้หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” โดยจะ					
คัดเลือก	 10	 ทีมสุดท้าย	 เพื่อเข้ารอบไปอบรมความรู้	 เรื่อง										
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร	ยุค	4.0	เป็นเวลา	2	วัน	1	คืน	โดย
ทุกทีมจะได้รับคำาปรึกษาจาก	คณาจารย์	ผู้เชี่ยวชาญ	(Mentor)	
ในการพัฒนาข้อเสนอหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ต่อไป	 เป็นระยะเวลา
ประมาณ	 1	 เดือน	 และจะทำาการนำาเสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการ	เพื่อชิงโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

	 	 	 	 	 	 สวัสดีครับ	 พวกเรา สมาชิกกลุ ่ม B.Bubalis ประกอบด ้วย 
นายเอกกร เวชวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ห้อง	2	นายกฤตวัฒน์ ทองผุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ห้อง	2	
และ	นายศักดิธัช วันจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ห้อง	2	กับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	
ระดับประเทศ	 ในการเสนอนวัตกรรมเกษตรไทย	หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการเกษตร โครงการ     
ต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า																
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

	 เมื่อมาโรงเรียน	 พอถึงวิชาที่อ้วนไม่ได้ทำา	
การบ้านส่ง	คณุครูกไ็ด้ถามถึงการบ้านกบัอ้วนแต่
เขาก็ไม ่มีงานมาส่ง	 ทันใดนั้นคุณครูก็เรียก
นักเรียนทุกคนที่ไม่ได้ส่งการบ้านไปที่หน้าชั้น
เรยีนและลงโทษ	บาดแผลครัง้ทีส่องได้เกดิขึน้ใน
ใจของอ้วนอีกครั้ง	จากการทำาโทษของคุณครู
	 เช้าวันรุ่งขึ้นอ้วนจึงแกล้งนอนเอาผ้าห่ม
คลมุศรีษะ	บอกกบัแม่ว่าไม่สบาย	แม่ถามอาการ	
และเข้าไปดอูาการใกล้ๆ	แล้วอนญุาตให้อ้วนหยดุ
เรียน	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียน	
และตลอดทั้งสัปดาห์ที่เขาขาดเรียน
	 สัปดาห์ต่อมาประมาณเที่ยง	 เพื่อนได้พา
อ้วนมาส่งที่ห้องพยาบาล	 ที่ศีรษะของเขามี
บาดแผลจากการถูกกระแทกจนปูดโนออกมา	 บอกกับคุณครูที	่		
ห้องพยาบาลว่า	 ตนเองกระโดดลงมาจากต้นไม้	 และศีรษะไป
กระแทกอะไรบางอย่าง	 หลังจากได้รับการทำาแผลแล้วเขาไม่ได้
กลับมาห้องเรียน	 คุณครูตามหาเขาจนพบและได้มีโอกาสคุยกัน	
ครูถามถึงสาเหตุที่เขาไม่อยู่ในห้องเรียนในบ่ายวันนั้น	อ้วนร้องไห้	
ไม่พูด	คุณครูกอดเขาและค่อยๆ	ถามด้วยความห่วงใยจนได้ทราบ
ความจรงิว่า	บาดแผลทีเ่ขาได้มาบนศรีษะเกดิจากการทีเ่ขาเอาหวั
ไปโขกกับกำาแพง	และที่เขาหนีเรียนเพราะการที่คุณครูแต่ละวิชา	
ตามการบ้าน	บ่นบ้าง	ดุบ้าง	ทำาโทษบ้าง	จนเขาไม่อยากเข้าเรียน	
วิธีแก้ปัญหาเมื่อคุณครูได้ทราบสาเหตุ	และได้ยินอ้วนเล่ามา	ควร
จะเป็นอย่างไร	หลายท่านคงสงสยัว่าบทสรปุของเรือ่งนีค้วรจะจบ
อย่างไร	
	 สิง่ทีน่่าตกใจคอื	อ้วนเรยีนอยูแ่ค่ชัน้ป.2	และพฤตกิรรมและ
ความคิดที่อ้วนคิดทำาร้ายตนเอง	 เกิดขึ้นได้อย่างไรในใจของเขา	

จากการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยามานั้น	 ทางแก้ที่ดีไม่ใช่ทั้ง
ฝ่ายผู้ปกครองและครูจะโต้เถียงกันว่าเป็นความผิดของใคร	 คำา
ตอบที่จะแก้โจทย์นี้ดีที่สุดคือ	ความร่วมมือของทั้งที่บ้าน และ
โรงเรยีน การให้ความเข้าใจ และรูถ้งึความแตกต่างระหว่างบคุคล 
จะช่วยให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 และเป็น
ระบบ	 การไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไปในการดูแลเด็ก	 การใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์	จะทำาให้กรณีของอ้วนเป็นไปในทิศทางที่
ดียิ่งขึ้น	
	 อยากให้ทุกท่านอย่าคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว	
แต่ทุกวันนี้	เรื่องราวที่ได้อ่านมานี้เป็นกรณีตัวอย่าง	คือสิ่งใกล้ตัว
ที่เราต้องรู้	 และหาวิธีแก้ไขอย่างระมัดระวังมากที่สุด	 เพราะเด็ก	
คือ	ผ้าขาวที่เราต้องแต่งแต้มสีสัน	ที่เป็นไปในด้านสว่างให้กับเขา	
มากกว่า	สีที่ขุ่นมัว...	สวัสดีครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้า

		 เช้าอันสดชื่นของวันอาทิตย์	 อ้วนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มองภายนอกว่าเป็นเด็กสดใสทั่วไป	นั่งเล่นของเล่นของตนเองอย่าง
สนุกสนาน	 คณุแม่ของอ้วนเป็นคุณแม่เลีย้งเด่ียว	 เลีย้งดเูขามาคนเดยีว	 ลงมาจากห้องนอนด้านบนแล้วพูดกับอ้วนว่า	 “อ้วนวันนี้
อย่าลืมทำาการบ้านให้เสร็จนะลูก”	บุตรชายเปลี่ยนสีหน้า	แล้วนั่งคิดว่า	“ใครละจะช่วยเขาทำาการบ้านได้”	เนื่องจากแม่ก็ทำางาน
หนักไม่มีเวลาสอนเขา	เพอถึงวันจันทร์จึงมีจดหมายจากคุณครูมาถึงมือคุณแม่ว่าบุตรชายไม่ได้ทำาการบ้านมาส่ง	เพราะรู้ตนเอง
ว่าไม่มเีวลาดูแลลูกเท่าที่ควร	จึงได้แต่ปลอบใจตนเองแต่ก็ไม่ได้พูดคยุหรือมีบทลงโทษใดกบัอ้วนเลย	บาดแผลที่เกิดขึน้ในใจของ
อ้วนคือ	การที่แม่ไม่มีเวลาให้



						ผม	(เอกกร)	ได้รู้จักกับ	Future	Farm	2019	ผ่านโปสเตอร์
ของโครงการ	 โดย	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์	 ส่งโปสเตอร์มาให้ทาง	
facebook	 ทำาให้ผมมีความสนใจที่อยากจะลองทำา	 โดยเห็นว่า	
เป็นการท้าทายตวัเองอย่างหนึง่	และเป็นการแข่งครัง้สดุท้ายของ
ชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของผมอีกด้วย	 ผมได้แต่ง			
เรียงความเรื่อง “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”	ประมาณ	
2	 หน้ากระดาษ	 A4	 ซึ่งในบทความผมได้พูดถึงการส่งออกพืช
เศรษฐกิจไทย	 โดยปัญหาของประชากรในประเทศที่สูงขึ้นอยู่
เรือ่ยๆ	ทำาให้เกษตรกรต้องทำาการเกษตรทีม่ากขึน้เพือ่ให้เพยีงพอ
ต่อผู้บริโภคที่สูงขึ้น	 จนทำาให้ในปัจจุบันมีการนำานวัตกรรมต่างๆ	
มาใช้เพือ่ช่วยแบ่งเบาการทำางานให้กบักลุม่เกษตรกร	ต่อมาผมได้
หาสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนชื่อว่า	 “ก้าว”	 (กฤตวัฒน์)	 โดยผมกับ
เพือ่นช่วยกนัคดิชือ่ทมี	จนได้ทมีทีม่ชีือ่ว่า B.Bubalis	เป็นชือ่ทาง
วิทยาศาสตร์ทวินาม	คือ	Bubalus	Bubalis	เป็นชื่อของสัตว์ชนิด
หนึง่มเีขา	ตวัสดีำา	สำาหรบัผมแล้วตวันีถ้อืเป็นตวัแทนหนึง่ของสัตว์
การเกษตรเลยก็ว่าได้	เพราะมันเป็นสัตว์แรกๆ	ที่อยู่คู่มากับสังคม
ไทยและคนไทยใช้มันเพื่อทำาการเกษตร	 ก่อนท่ีนวัตกรรม
การเกษตรจะเข้ามา	ลองคดิว่าหากความต้องการทีจ่ะบรโิภคเพิม่
สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ	 เกษตรกรจะต้องเพาะปลูกมากข้ึนเท่าไหร่	 สัตว์
ชนดินีก้ค็งต้องทำามากข้ึนเท่านัน้	พวกเราจงึยกย่องให้เป็นตวัแทน
ของกลุ่มนี้ครับ
	 	 	 	 	 	 เมื่อถึงวันประกาศผลคัดเลือก	10	ทีม	ทางโครงการได้ส่ง
ข้อความมาถึงผมผ่านทางอีเมล	ผมตื่นเต้นมากครับ	และไม่รอช้า
ที่จะเปิดไปดู	 คนแรกที่ผมบอกคือ	 ม.เดชา	 โดยผมบอกผ่านทาง	
Messenger	 เป็นข้อความที่นิ่งๆ	ว่า	“ม.ครับ...เข้ารอบนะครับ”	
พร้อมแนบรปูภาพข้อความของทางโครงการ	(เป็นข้อความทีน่ิง่ๆ	
แต่ในใจคือดีใจมาก)	วันต่อมา	ผมทราบว่า	ม.เดชา	ไม่สามารถที่
จะไปร่วมอบรมกับพวกเราได้	 จึงมอบหมายให้	 ม.ณัฐพงศ์	 เอี่ยม
เสถยีร	(ม.แชมป์)	ไปแทน	เพือ่คอยให้คำาแนะนำา	และให้คำาปรกึษา	
ต่อมาพวกเราได้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนชื่อว่า	“โบ๊ท”	(ศักดิธัช)

	 การไปอบรม	2	วนั	1	คนื	นัน้	ทำาให้พวกเราได้ประสบการณ์	
และความรู้มากมาย	จากการเข้าฐานกิจกรรม	ไม่ว่าจะเป็นสมบัติ
ทางเสียงของผลไม้	 เทคโนโลยีโรงเรือนผลิตพืช	 Nearinfrared	
spectroscopy	 พลังงานชีวมวล	 ฯลฯ	 	 ได้คำาแนะนำาจากพี่ๆ						
ศิษย์เก่า	(พี่ท็อป)	และอีกทั้งการไปอบรมครั้งนี้	ทำาให้เราได้เพื่อน
ใหม่ๆ	เช่นกัน	ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่คุ้มค่ากับการไปมากครับ	
หลังจากที่อบรมเรียบร้อย	ทางโครงการจะให้เรากลับมาคิด	และ
ออกแบบนวัตกรรมอีกรอบ	 เพื่อจัดหา	Mentor	 ที่เหมาะสมกับ
หัวข้อที่เราเสนอไปให้มากที่สุด	จากนั้นจะมีระยะเวลาให้	1	เดือน
ในการพัฒนาหัวข้อดังกล่าว	 ซึ่งเราสามารถสอบถาม	หรือพูดคุย
กับ	Mentor	แบบส่วนตัวได้ครับ	
						ในระยะเวลา	1	เดือน	เราต่างช่วยกันคิดค้นไอเดียใหม่ๆ	ขึ้น	
ซึ่งต้องตอบสนองกับคำาว่า	 นวัตกรรม	 (Innovation)	 มากท่ีสุด		
เพื่อทำาลงในแบบเสนอหัวข้อนวัตกรรมเกษตรต่อไป	 อุปสรรคใน
ช่วงนี้ถือเป็นเรื่องของระยะเวลาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงกิจกรรม
ของโรงเรียน,	การเข้าค่ายภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร	ปี	3	หรือ
ตรงกับการติวสอบ	O-net	ของม.6	ทำาให้แต่ละคนมีเวลาไม่ตรง
กัน	เราก็พยายามและการจัดการเวลาได้	ทุกคนต่างทุ่มเทสำาหรับ
งานนี้	 สุดท้ายจึงมีนวัตกรรมที่มีชื่อว่า	 นวัตกรรมหุ่นยนต์แม่นยำา
สูง	หรือ	i-Plant		
	 i-Plant	 เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม	
Arduino	 และถูกควบคุมผ่าน	 Application	 ซึ่งง่ายต่อผู้ใช้งาน	
โดยมจีดุประสงค์	เพือ่ลดค่าใช้จ่ายการว่าจ้างแรงงาน	และเพือ่การ
เจริญเติบโตของพืชที่ดี	โดยจะมีการทำางานหลัก	ๆ	อยู่	3	ขั้นตอน	
เริ่มด้วยการตรวจวัดหน้าดิน	 เพิ่มความชื้นให้ดิน	 และการใส่ปุ๋ย
ธาตุอาหารพืชที่สำาคัญได้แก่	 N-P-K	 (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-
โพแทสเซียม)	ในอัตราส่วนที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด

	 ก่อนวันนำาเสนอต้องขอขอบคุณ	ม.เดชา	ที่สร้างหุ่นจำาลอง	
i-Plant	ตามจนิตนาการของพวกเรา	เพือ่มาประกอบการนำาเสนอ
ก่อนนำาเสนอผลงานได้เชิญคุณครูหลายคนมาฟังเพื่อให้คำาติชม	
ถามคำาถาม	 และสร้างสถานการณ์จำาลองเสมือนจริงให้มากที่สุด	
ต้องขอขอบคุณ ม.ณัฐพงศ์ เอีย่มเสถยีร, ม.เอกสทิธ์ิ สทุธะ, และ
มิสจุรี  ทวีธนวาณิชย์ มา	ณ	ที่นี้ด้วย
	 เมื่อถึงวันนำาเสนอพวกเราออกเดินทางจากโรงเรียน											
อัสสัมชัญศรีราชาแต่เช้าเพื่อไปรายงานตัว	 การนำาเสนอจะเรียง
ตามเลขกลุ่ม	โดยกลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มที่	5	(FTF	05)	วันนั้น
เป็นวันที่ตื่นเต้นมากครับ	 แต่เนื่องจากพวกเราได้รับการฝึกซ้อม
อย่างหนักมาก	ทำาให้ทีม	FTF05	(B.Bubalis)	สามารถคว้ารางวัล	
รองชนะเลิศอันดับที่	2	จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน	10	ทีม		รอบชิง
ชนะเลศิจากท่ัวประเทศ	พวกเรารูส้กึภาคภูมใิจกบัผลงานช้ินนีม้าก
ครบั	และสนกุสนานกบัการนำาเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ	และ
เพื่อนจากต่างโรงเรียนอีกด้วยครับ

						สดุท้ายนี	้พวกเรา	ทมี FTF05 
(B .Bubal i s )  ขอขอบคุณ
คณาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ	(Mentors)	
จากคณะวิศวกรรมศาสตร ์	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ที่ให้			
คำาปรึกษาด ้านการพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์นวัตกรรมกรรมต่างๆ	
ความรู้	ความเข้าใจถึงนวัตกรรม
การเกษตร	 เป็นประโยชน์ต่อ		
การพัฒนาผลงาน	 ขอขอบคุณ	
มาสเตอร ์ เดชา ขันธจิตต ์         
มาสเตอร์ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร 
ครูที่ปรึกษา	 ในการช่วยเหลือ	
ตรวจสอบ	 ให้ข้อมูล	 อีกทั้งยัง	

ช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ	เพือ่นำาไปปรับปรุงให้สมบรูณ์		ขอขอบคณุ	
คุณครูทุกท่านที่คอยสนับสนุน	ช่วยเหลือ	และสละเวลาในการให้
ความรู้	 การทำางาน	 รวมถึงการนำาเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุด
บกพร่อง	และขอบคณุเพือ่นๆ	ทกุคน	ให้กำาลงัใจ	ทมี	FTF05	ตลอด
การแข่งครั้งนี้	

	 	 	 	 	 	 แน่นอนว่าก่อนจากลากัน	 อยากฝากกิจกรรมดีๆ	 อย่าง	
โครงการ Future Farm ที่จะพาทุกคนไปพบกับการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่เพือ่นใหม่ประสบการณ์ใหม่	ทกัษะในการทำางานร่วมกนั	และ
อยากให้รุ่นน้องได้เข้าร่วมกิจกรรม	โครงการ Future Farm	ใน
ปีหน้า	ขอบคุณครับ	
 



	 ปัจจัยที่สองที่โรงเรียนสามารถพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ก็คือ	
พระคุณและความเสียสละของบรรดาคณะผู้บริหาร	ภราดาและ
คุณครูในสมัยนั้น	 ผมจำาได้ว่าปีที่ผมจะออกจากโรงเรียนไปนั้น					
ได้มีโอกาสเรียนในตึกเรียนหลังใหม่ๆ	 พร้อมท้ังได้ใช้ตึกนอนหลัง
ใหม่เช่นกนั	จากการท่ีเคยเรยีนในห้องเรยีนท่ีหลงัคามงุด้วยสงักะสี
เก่าๆ	ซึง่ในขณะทีน่ั่งเรียนๆ	ไปเราต้องยา้ยโตะ๊เรียนกันจา้ละหวัน่	
เนือ่งจากฝนสาดเข้ามาในห้องไม่สามารถจะนัง่เรยีนได้	มอียูปี่หนึง่
ที่ผมจำาได้อย่างแม่นยำาก็คือ	 ในปี	 พ.ศ.2495	 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่น
มหากาฬที่โถมตัวเข้ามาทำาลายชายฝั่งทะเลที่ศรีราชา	 ทำาให้
สะพานไม้ที่เชื่อมโยงจากชายฝั่งไปยังเกาะลอยพังพินาศ	ทั้งๆ	 ที่
เสาสะพานแต่ละต้นเป็นต้นซุงใหญ่ขนาดคนโอบไม่รอบ	 เป็น
สะพานท่ีบริษัทศรีมหาราชาใช้ลำาเลียงไม้ท่ีเลื่อยเป็นแผ่นๆ	 แล้ว
บรรทุกด้วยรถไฟไปลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เพื่อส่งไปต่าง
ประเทศ	ในเวลา	2-3	วันที่ไต้ฝุ่นพัดถล่มศรีราชานั้น	พวกเราได้มี
โอกาสยนืดตู้นสนและต้นไม้ใหญ่น้อยล้มระเนระนาดต่อหน้าต่อตา
พวกเรา

	 อีกหลายๆ	ปีต่อมา	ตึกเรียน	ตึกนอนและสถานที่ได้รับการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ	พระคุณ	บารมีและความเสีย
สละของผูบ้รหิารทัง้หลายกค็อืได้ก่อสร้างอาคารอนัเหมาะสมและ
โอ่โถงเพื่อให้พวกเราได้ใช้	ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน	โต๊ะเรียน	พัดลม
และไฟฟ้า	ได้จัดทำาสนามฟุตบอล	สนามกีฬาขึ้นมาอย่างมากมาย	
สิ่งเหล่านี้เป็นของใหม่สำาหรับพวกเรา	 ทำาให้รู้สึกประทับใจว่า	
ผู ้ใหญ่ท่านมองการณ์ไกลว่า	 อัสสัมชัญศรีราชาไม่ใช่โรงเรียน			
กลางป่าอกีต่อไป	แต่จะเป็นโรงเรยีนแห่งความฝันหรอืเป็นโรงเรยีน
ยอดนิยมของสังคมไทยในภายภาคหน้า	 ความฝันอันนี้ผมไม่เคย
นึกเลยว่ามันจะเป็นความจริง	 ผู้ใหญ่ท่านรู้และท่านได้ปลูกเมล็ด
ต้นไม้ขนาดยักษ์เอาไว้แล้ว	เหลืออยู่ที่พวกเรารุ่นหลังๆ	นั่นแหละ
ที่จะต้องช่วยกันรักษาดูแล	 เอาใจใส่	 รดนำ้า	 ใส่ปุ๋ยให้มันเจริญ
งอกงามให้สมกับที่ได้ชื่อว่า “เพชรบูรพา” ตามเนื้อเพลงท่ี
โรงเรียนได้ร้อยกรองขึ้นมาร้องกันอยู่ในขณะน้ี	 ปัจจัยท่ีพวกเรา
นักเรียนไม่เคยคิด	แต่ผู้บริหารคิดมากนั่นก็คือเรื่องของการระดม
หาทรัพย์สินเงินทอง		เพื่อบำารุงรักษาและพัฒนาให้โรงเรียนได้ยืน
ตระหง่านอย่างโดดเด่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาสำาหรับผู้ปกครองและ
ผู้ที่ย่างกรายเข้ามาเยือน
	 เราคงทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สองนั้น
มีการรื้อฟื้นเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างยำ่าแย่มาก	 แต่ด้วยความมี
มานะอดทน	พร้อมท้ังฝีปากอันยอดเยีย่มของภราดาธกิารมงฟอร์ต	
ท่านกไ็ด้ทำาให้ความฝันนัน้กลายเป็นจริงขึน้มาได้	ในสมยัของท่าน
นั้นตึกเรียนได้โผล่ขึ้นมาให้เห็นกันเป็นทิวแถวและผู้บริหารอีก
หลายท่านกไ็ด้ช่วยกนัสานสร้างต่อกนัมาให้เจรญิเตบิโตดงัทีเ่ราได้
เห็นอยู่ในปัจจุบัน
	 ปัจจัยสุดท้ายของการพัฒนาโรงเรียนก็คือ	 บรรดาศิษย์เก่า
ทั้งหลายที่ได้ดิบได้ดีในชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 บรรดานักธุรกิจ	
พ่อค้า	นายทุนทั้งหลาย	รวมไปจนกระทั่งถึงผู้เข้ารับราชการของ
รฐัในสาขาต่างๆ	ทีไ่ด้เสยีสละ	ช่วยเหลอืโรงเรียนในด้านต่างๆ	เช่น	
ด้านวิชาการ	 ด้านกิจกรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬาที่
สำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ	บรรดาศิษย์เก่าของเรายังคงถือว่าโรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ยังคงเป็นโรงเรียนของพวกเขาอยู่	เพราะ
เขาถือว่าโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านที่สองของเขา	ถ้าโรงเรียนดี
เขากด็งัไปด้วย	ถ้าโรงเรยีนดงัเขากภ็มูใิจ	ถ้าโรงเรียนพัฒนามากขึน้
เขาก็ปลื้มใจมากขึ้นตามไปด้วย	 เมื่อคิดถึงโรงเรียนทีไร	 ก็มีความ
สุขสดชื่นทุกครั้ง	 เพราะบ้านแห่งนี้ได้รับเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี	
ความภมูใิจเช่นนีแ้หละทีท่ำาให้ศษิย์เก่าทกุรุน่ได้ทุม่เทในทกุๆ	ด้าน	
มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง						
ผลท่ีได้กค็อืความเจรญิก้าวหน้า	ความรู้ความสามารถของนกัเรียน	
รุ่นน้องๆ	รุ่นลูกๆ	รุ่นหลานๆ	และความภูมิใจของทุกๆ	คน	ไม่ว่า
จะเป็นคณะภราดา	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	ผู้ปกครองและศิษย์
เก่าทกุๆ	คน	ทีพ่วกเขารกัและหวงแหนชือ่เสยีงของโรงเรยีนนัน่เอง

	 การเจรญิเติบโตของสิง่มชีีวติทัง้หลาย
เป็นของควบคูไ่ปกบัธรรมชาตแิละธรรมชาติ
ย่อมให้กาลเวลาแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง	 เพื่อให้
เห็นความสมบูรณ์และความบกพร่องในการ
เจริญเติบโต	แต่การเจริญเติบโตของชีวิตคน
เรานั้น	 จำาเป็นต้องอาศัยวัตถุปัจจัยหลาย
อย่างเข้าด้วยกนั	เพือ่ให้ความเจรญิเตบิโตนัน้
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจและคุณธรรม	
เด็กที่เกิดมาใหม่ๆ	ย่อมต้องการอาหารเสริม	
วติามนิ	เพือ่บำารงุเลีย้งร่างกายให้สมบรูณ์เป็น
ประการแรก	 ส่วนประการท่ีสองคือ	 เขา
ต้องการความรัก	ความอบอุ่นและการเอาใจ
ใส่ดูแลจากพ่อแม่	สิ่งนี้เป็นการบำารุงจิตใจให้
สมบูรณ์เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าไปอยู่ใน
สังคมมนุษย์	 และประการสุดท้ายก็คือ	 การ
ขดัเกลานสิยั	และปลกูฝังคณุธรรมทีด่งีามให้
กับเด็กเพื่อว่าเขาจะได้เป็นผู ้ที่มีคุณภาพ	
สามารถสร้างสังคมมนุษย์ให้เจริญเติบโต	
พัฒนาไปสู ่ความเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณค่าแก่
ประเทศชาติและสังคมโลก
	 ขณะนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาของ
เรา	กไ็ด้เจรญิเตบิโตมาถงึวยั75	ปีแล้ว	ถ้าเป็น
ผูใ้หญ่กห็มายถงึผูส้งูอาย	ุเกษยีณจากการทำา
หน้าที่การงาน	 เป็นกำาลังใจให้ลูกหลานได้
ปฏิบัติหน้าที่การงานสืบต่อไป	 การเจริญ
เติบโตของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจาก
ตำานาน	 “โรงเรียนกลางป่า” มากระท่ังถึง
โรงเรียนยอดนิยม	 “เพชรบูรพาแห่งภาค
ตะวันออก”	 ได้นั้นก็ต้องอาศัยวัตถุปัจจัย
หลายๆ	อย่าง

	 เมือ่ครัง้ผมเป็นเดก็มาเรยีนทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชานัน้	ผมกไ็ด้เห็นว่า
เป็นโรงเรียนธรรมดาๆ	โรงเรียนหนึ่งเท่านั้นเอง	เพราะเป็นโรงเรียนไม้หลังคามุง
สังกะสีเก่า		และบางหลังก็มุงด้วยหญ้าคา	สภาพทั่วๆ	ไปก็เหมือนๆ	กับที่ผมเคย
อยูใ่นโรงเรยีนบ้านนอกนัน่แหละ	ฉะนัน้ภาพทีเ่ป็นบ้านนอกนีจ้งึไม่ทำาให้ผมรูส้กึ
แปลกใจ	 หรือกังวลใดๆ	 เลย	 เพราะถือว่าเป็นบ้านนอกเหมือนกัน	 แต่ทว่าเมื่อ
เวลาผ่านไปได้สัก	2-3	อาทิตย์	ผมรู้สึกว่ามันชักจะไม่ใช่โรงเรียนบ้านนอกอย่าง
ทีผ่มคดิซะแล้ว	กเ็พราะว่าพวกเราทีเ่รยีนชัน้ปรแีปร์นัน้ถกูเคีย่วเขญ็ให้เรยีนภาษา
อังกฤษกันตลอดเช้ายันเย็น	แม้กระทั่งยันกลางคืนก็ว่าได้	เวลาสำาหรับเรียนวิชา
อื่นๆ	นั้นแทบจะนับนิ้วได้
	 พวกเรานักเรียนในสมัยนั้นได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตมาทางด้าน
สมองนีไ้ด้มาก	กด้็วยความเอาใจใส่ดแูลของครบูาอาจารย์นัน่เอง	พวกผมถกูเคีย่ว	
ถูกกวดขันอย่างไม่ได้รับความปรานีหรือความเอ็นดูจากครูมากนัก	 ทุกวันครู
บังคับให้ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ	 10	 คำา	 ถ้าไม่ได้ท่องมาต้องถูกไม้เรียว
กระหนาบก้นอย่างแน่นอน	ในสมยันัน้คงไม่มพีวกเราคนไหนบอกว่าวธิกีารนีเ้ป็น
ส่ิงทีด่	ีพวกเราส่วนมากแอบแช่งครกูนัมากกว่า	ขอให้ท้องไส้เดนิจูด๊เปรอะกางเกง	
ขอให้ครูติดธุระไม่ได้มาสอน	หรือขอให้อธิการเรียกไปพบนานๆ	จะได้ไม่ต้องมา
พบหน้ากนั	เพือ่เอาการท่องศพัท์ทลีะคนๆ	ไม่มใีครหรอกทีจ่ะมานัง่ระลกึถงึความ
หวงัดหีรอืความเอาใจใส่ดแูลของคณุคร	ูแต่ทว่า	ผลของการเอาใจใส่และการเข้ม
งวดกวดขันของคุณครูเช่นนี้แหละ	 กลายมาเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับการเจริญ
เติบโตทางด้านสมองและสติปัญญาของเรา	 การพรำ่าสอนของครูบาอาจารย์ที่
พยายามเคี่ยวพวกเราทุกๆ	วันก็เพื่อให้ให้เราได้พัฒนาความสามารถของเราขึ้น
มาทุกๆ	 วันได้	 น่ันคือเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ภายในเวลาหน่ึงปีโดยท่ี
เดก็ประถมอืน่เขาเรยีนกนัมาแล้วถงึ	4-5	ปี	นัน่กห็มายความว่า	ผูใ้หญ่เหน็ว่าเรา
สามารถทำาได้	 เม่ือเล่ือนช้ันขึ้นมาเราก็ทำาได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆ	 ซะอีก	 สิ่งนี้เป็น
คุณอันลำ้าค่าที่เราไม่สามารถจะทดแทนบุญคุณหรือความปรารถนาดีของครูบา
อาจารย์ได้เลย

จากศิษย์เก่าบี.วี.



	 ในภาคเรียนที่สองน้ี	 นักเรียนประจำาได้เข้าร่วมกิจกรรม
หลายอย่างที่จัดขึ้นโดยฝ่ายนักเรียนประจำา	 กิจกรรมต่างๆจะส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนประจำา	 เช่น	 การรู้จักทำากิจกรรม
ร่วมกบัเพือ่นๆได้อย่างมคีวามสขุ	นกัเรยีนได้มโีอกาสฝึกความเป็น
ผู้นำาและผู้ตามที่ดี	นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ	แสดง
ความคิดเห็น	 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 รายการแรกทาง
ฝ่ายนักเรียนประจำาได้จัดงานรื่นเริงสนุกสนานให้กับนักเรียน
ประจำาทุกคน	คือพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส	งานฉลองวันคริสต์มาส
และปีใหม่สำาหรับนักเรียนประจำา	ในวันพุธที่	12	ธันวาคม	2562	
ก่อนจะถึงช่วงวันสอบ	 และหยุดช่วงปีใหม่	 ในงานดังกล่าวมีทั้ง
อาหารโต๊ะจีน	 การแสดงจากหอพัก	 ม.วิชัย	 หอพักหญิงมิสสุดา	
และหอพักคาเบรียลา	การแสดงมายากล	และการแสดงดนตรจีาก
นักเรียนหอพัก	 ม.วธัญญู	 นักเรียนได้รับความสนุกสนานและ									
ได้ของขวญักลบับ้านไปคนละอย่างน้อย	1	ชิน้	รางวลัใหญ่ของงาน

	 วันเสาร์ท่ี	 12	 มกราคม	 2562	 เป็นวันเด็กแห่งชาติ	 ทาง			
ฝ่ายนกัเรยีนประจำาได้จดัสรรงบประมาณให้มกีารเลีย้งอาหารว่าง
กันภายในตึกและหอพักครู	 แต่นักเรียนส่วนใหญ่กลับบ้านใน						
วันเด็กให้ผู้ปกครองพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	 จึงได้เลื่อนไปจัด
ในวันพุธที่	16	มกราคม	2562	ซึ่งเป็นวันครูและโรงเรียนหยุด	1	
วัน	 นับเป็นการสร้างสัมพันธ์ร่วมกันทั้งวันของเด็กและวันของครู	
เป็นบรรยากาศของการระลึกถึงความดีที่คุณครูได้อบรมดูแล				
เด็กด้วย	
		 เดอืนกมุภาพนัธ์ของทุกๆ	ปี		เราทราบกันดว่ีา	เป็นช่วงปลาย
ภาคเรียนของปีการศึกษา	กิจกรรมในช่วงนี้	 ได้แก่	 วันคืนสู่เหย้า		
ปัจฉิมนิเทศ	ม.3	และม.6		พิธีมอบวุฒิบัตรให้กบันักเรียนชั้นต่างๆ	
งานเลีย้งสงัสรรค์อำาลาให้กบันกัเรยีนประจำาแต่ละตกึท่ีจะร่วมกัน
ฉลองส่งพี	่ม.6	และอำาลาเพือ่นๆ		ท่ีอาจจะย้ายโรงเรียนหรือเปลีย่น
สถานะเป็นนกัเรยีนไปกลบั	ส่วนนกัเรยีนตกึราฟาแอลชัน้	ม.1	ขึน้	
ม.2	ก็ต้องอำาลาน้องๆ	เพื่อเปลี่ยนไปอยู่ตึกเทโอฟาน	รวมทั้งการ
ต้องเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่	2	ด้วย	
	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอีก	1	ปีการศึกษา	หวังว่านักเรียน
ประจำาทกุคนจะตัง้ใจเตรยีมตวัสอบปลายภาคให้ดทีีส่ดุ	เพ่ือได้รับ
ผลการเรียนที่ดี	 นำาความภาคภูมิใจให้กับผู ้ปกครอง	 และถ้า
นักเรียนประจำาประสงค์จะลาออกหรือย้ายที่พัก	 ผู้ปกครองต้อง
เป็นผูไ้ปตดิต่อยืน่เอกสารคำาร้องภายในวนัศกุร์ที	่1	มนีาคม	2562	
(ตามระเบียบในคู่มือนักเรียน)	 	 และนักเรียนประจำาที่จะร่วม
กจิกรรมภาคฤดรู้อน	ระหว่างวนัที	่11	มนีาคม	–	5	เมษายน	2562	
ผู้ปกครองกรุณาส่งนักเรียนเข้าที่พักในวันอาทิตย์ที่	 10	 มีนาคม	
2562	 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นนักเรียนไป
กลับเฉพาะภาคฤดูร้อน	 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบที่
โรงเรียนกำาหนดด้วย	พบกันใหม่ปีการศึกษา	2562

ในปีนี้คือจักรยานจำานวน	10	คัน	ซึ่งเป็นรางวัลที่ทุกคนรอลุ้นกัน
อย่างมาก	นกัเรยีนระดบัประถมถงึกบัลกุจากโต๊ะจนีไปนัง่รอหน้า
เวที



 ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล 	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา		คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา		คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ครูตึก	 ครูหอพัก	 และนักเรียนประจำาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสของนักเรียน
ประจำา		ในวันที่		12	ธันวาคม		2561		ระหว่างเวลา	18.30	-	20.30	น.		ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	

งานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสของนักเรียนประจ�า

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ	และฉลองคริสต์มาสครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2561	ณ	โบสถ์เดล	โรซาริโอ	และหอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

ฉลองคริสต์มาสครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 ภราดาช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ				มอบเกียรติบัตร
และของรางวัล	ระดับมัธยมศึกษา	ณ	อาคารยอห์นแมรี่

	 งานห้องสมุดได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูยอดนักอ่าน	 ครูเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสมำ่าเสมอ	 ครูส่งเสริมการอ่าน	 และนักเรียน									
ยอดนักอ่าน	นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสมำ่าเสมอ	และนักเรียนบรรณารักษ์อาสา	ประจำาปีการศึกษา	2561	ดังนี้

มอบเกียรติบัตร
“กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจ�าปีการศึกษา 2561”

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ภราดาเลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	มอบเกียรติบัตรและของรางวัล	ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น	ณ	อาคารโดนาเซียง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 ภราดาคมสันต์ หมูนค�า ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	 มอบ
เกียรติบัตรและของรางวัล	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 ณ	
อาคารเซนต์	เมรี่	

ผู้เขียน :	 พิมพันธ์	เดชะคุปต์	และ	
	 	 พเยาว์		ยินดี
โรงพิมพ์แห่ง :	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ครูอาจารย์
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในทักษะ	7C	และ	PLC	อันจะ
นำาไปสู่การเป็นครูไทย	4.0		ผู้มีทักษะ	7C		
ทีส่ามารถสร้างเดก็ไทยให้มทีกัษะศตวรรษ
ที่	21	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทักษะ	7C	มี
อะไรบ้าง	 และ	 PLC	 คืออะไร	 เขียนแผน
บูรณาการ	 ด้วยสูตรลัดมหัศจรรย์เพื่อการ
เรียนรู้เชิงรุก	สอนเด็กให้ได้หัวข้อโครงงาน	
สร้างนวัตกรรมหลากหลาย	 และกลยุทธ์			
ให้ได้หัวข้อวิจัย	 เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้	เป็นต้น

ผู้เขียน :	ฌอน	บูรณะหิรัญ			 	
ส�านักพิมพ์ :	Thought	Leaders

 “51 ศาสตราวธุสูจ่ดุสงูสดุของชวีติ 
: 51 Weapons of The Wise”	เล่มนี้	
เป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเล่มแรกของ	
“คุณฌอน บูรณะหิรัญ” ที่รวมแนวคิด				
วธิกีารในการใช้ชวีติท้ังหมด	51	ข้อท่ี	“คณุ
ฌอน”	 ได้ใช้จริงแล้วได้ผลดี	 อ่านสบาย	
เข้าใจง่าย	 สามารถนำาไปปรับใช้กับชีวิตได้
ง ่ายที่สุด	 ช่วยให้คุณสร้างตำานานชีวิต	
พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน!	
เนื้อหาแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	พัฒนา
ทางด้าน	1.	ตวัตน	2.	สงัคม	3.	ความสำาเรจ็	
4.	 จิตวิญญาณ	 จะเริ่มอ่านจากส่วนไหน
ก่อนก็ได้ที่คุณสนใจ	 และมี	 2	 ภาษาทั้ง
อังกฤษและไทย

ผู้เขียน :		จางอู่ซุน
ส�านักพิมพ์ :	 บงกช	พับลิชชิ่ง	

	 พบกับการ์ตูนความรู้แสนสนุกเรื่อง	
“ประวัตศิาสตร์โลกมหาสนกุ : สงครามโลก 
ครั้งที่ 2” โดยในเล่มมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
สงครามโลกครัง้ที	่2	ตอนที	่1	การปะทขุอง
สงครามโลกครัง้ที	่2	ตอนที	่2	ความวุน่วาย
ในประเทศจีน	 ตอนที่	 3	 สงครามต่อต้าน	
ลันธิฟาสซิสต์ของสหภาพโซเวียต	 และ	
ตอนที่	4	การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่	
2	 เยอรมนีและญี่ปุ ่นประกาศยอมแพ้					
เหตุการณ์อื่นๆ	 อีกมากมาย	 เนื้อหาที	่						
อิงตามประวตัศิาสตร์จรงิ	ให้ท้ังความรูแ้ละ
ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ	กันเลยทีเดียว	

ทักษะ 7C ของครู 4.0 
PLC & Log book

ประวัติศาสตร์โลกมหาสนุก
ตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 

51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต :
51 Weapons of The Wise

เรียบเรียงโดย  ฝ่ายวิชาการ	สถาพรบุ๊คส์				 ส�านักพิมพ์   สถาพรบุ๊คส์			

	 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ		พระราชพิธี		พระราชกรณียกิจ		
และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ	 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ			
บดินทรเทพยวรางกูร	 และเรียบเรียงพร้อมจัดภาพประกอบอันหาชมได้ยาก	
หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่ชาวไทย	 สู่แผ่นดิน							
พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสยามประเทศ

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย



ประสบการณ์ : -	 พิธีกรรายการ	ACS	Color			และ	DJ	ACS	Radio		
	 	 -	 พธิกีรการแข่งขันกีฬานกัเรยีนและนกัศกึษาโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลฯ
	 	 -	 พิธีกรรายการบ้านเณรจตุรมิตรสัมพันธ์	2018		
	 	 -	 พิธีกรการประกวด	The	mask	singer	I	can	see	your	voice	ค่ายลูกเสือ		
	 	 -	 พิธีกรกิจกรรมห้องสมุด	
รางวัล : 	 -	 รางวัลเหรียญทองเเดง	การแข่งขันตอบคำาถามอาเซียน
	 	 -	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1	การแข่งขันสุนทรพจน์	เศรษฐกิจพอเพียง
	 	 -	 เหรียญทองเเดง	การเเข่งขันโครงงานวิชาสังคมศึกษา
	 	 -	 เหรียญทองเเดง	English	Quiz	วันวิชาการสัมพันธ์
	 	 -	 รางวัลเรียนดี	2	ปีติดต่อกัน

	 หนงัสอืเล่มโปรดของผมคอื “ทีมน้ีพีร่กั” ผูเ้ขยีนคอื	กฤษฎนิ	
สวุรรณบปุผา	เนือ้หาเป็นเรือ่งราวการเดนิทางไปเชยีร์ทมีฟตุบอล	ทมีรกั
ต่างๆ	 ในโลก	หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมค้นหาตัวเองให้พบ	
เพื่อเริ่มการเดินทางไปสู่ฝัน	 ซึ่งผมรู้สึกว่าฟุตบอลมันให้อะไรเยอะแยะ
มากมาย	ไม่ใช่เเค่ลูกกลมๆ	เเต่มันมี	ความรัก	ความศรัทธา	ที่ซ่อนอยู่		
 “ฟุตบอล”...สอนให้เราวิ่งหาลูกบอล	 เพราะลูกบอลไม่เคย
ลอยมาหาเรา	ถ้าเราไม่วิ่งไปหามัน	ก็เหมือนในชีวิตของคนเรา	ที่ไม่ควร
อยู่นิ่ง	เพราะถ้าเราอยู่นิ่งๆ	เราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ
	 ทุกเกมการแข่งขัน...ต่างมีเวลาจำากัด...	 ก็เหมือนชีวิตของคนเรา
ที่ต้องมีวันดับ	เพราะฉะนั้น	ถ้าอยากจะทำาสิ่งใดอยากให้ทุกท่านรีบทำา	
เเละส่ิงสำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม	 ก็คือ	 “Teamwork” 
เพราะการจะทำาประตูได้	 ถ้าปราศจากทีมที่มีความสามัคคี	 คงยากท่ี
จะทำาประตูได้สำาเร็จ...	ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนนะครับ...	

	 พธิบีชูาขอบพระคณุเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่	พ.ศ.2562	เพือ่เป็นสริมิงคล	
แก่คณะภราดา	คร	ูและนกัเรยีน	ณ	โบสถ์	เดล	โรซารโิอ	เมือ่วนัที	่4	มกราคม	
2562	เวลา	08.00	น.

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัพธีิเจริญพระพุทธมนต์และธรรมเทศนา
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	2562	เพื่อเป็นสิริมงคล	แก่คณะภราดา	คณะครู	และ
นักเรียน	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่		เมื่อวันที่	4	มกราคม	2562	เวลา	08.00	น.

 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ได้รับมอบหมาย
จากท่านผู้อำานวยการให้พาคณะครูเกษียณและครูอาวุโส	ไปร่วมชมงานอุ่น
ไอรักคลายความหนาว	สายนำ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่		9	
มกราคม	2562

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(BSG)	เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินภายนอก	 สมศ.รอบสี่	 และเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ		ระหว่าง
วันที่	 9-11	 มกราคม	 2562	 โดยคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษา	ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	ฯ

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผูอ้ำานวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาผู ้อำานวยการ	 คณะครูและ
นักเรียน	 ร ่วมวจนพิธีกรรมเนื่องใน					
“วันเทโอฟานร�าลึก” ณ	บริเวณรูปปั้น	
ภราดาเทโอฟาน	ตึกเทโอฟาน	เมื่อวันที่	
25	มกราคม	2562



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา				
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล	“2nd Home Running Day”	เพื่อสวัสดิการครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เส้นทางวิ่ง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	-	ค่ายลูกเสือลูโดวิโก	เส้นทางการเดินอยู่ภายในโรงเรียน	เมื่อวันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2562

2nd Home Running Day



	 ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 รุ่น	 4831	 เจ้าภาพจัดงานวันคืนสู่เหย้า	 2562	“ACS Home Coming Day 2019”	 โดยจัดให้								
มีกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	พิธีเจริญพระพุทธมนต์	บริเวณศาลาไทย	พิธีรำาลึกบูรพาจารย์	ณ	สุสานยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่	 การประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี	การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมรวมดาราแมงปอล้อคลื่นกับทีมศิษย์เก่า	ACS	และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าภาคคำ่า	นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมการละเล่นให้กับศิษย์ปัจจุบันอีกมากมาย	ในวันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2562

วันคืนสู่เหย้า 2562 “ACS Home Coming Day 2019”



	 ในโลกสงัคมปัจจบุนัมกีารแข่งขนัมากมาย	นกัเรยีน
จบปริญญาตรีตกงาน	 ไม่มีงานทำา	 สาเหตุอาจจะเกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่าง	เช่น	ความไม่อดทน	การเลือกงาน	หรือ
จบมาในสาขาที่ตลาดแรงงานไม่ต้องการ	หรือจบมาแต่ไม่
สามารถทำางานได้	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้	 สวนทางกับ
เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 มีการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นมาทำางานได้แทนคน	 ซึ่งมีความประหยัด	
รวดเร็ว	ต้นทุนไม่สูง		บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆ	
ทำาให้การใช้เทคโนโลยแีทนคนมากขึน้	แต่หุ่นยนต์	หรอื	AI	
ก็มีข้อจำากัด	ไม่สามารถทำางานแทนคนได้ทุกอย่าง	คือ	
 1. ความคดิสร้างสรรค์  เพราะหุน่ยนต์หรอื	AI	ถกู
โปรแกรมให้ทำาตามระบบ	สามารถทำางานได้เร็ว	ถูกต้อง	แม่นยำา	แต่	AI	ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์แบบที่คนมี	
 2. ประสาทสัมผัส  อาชีพที่มีการใช้ประสาทสัมผัส	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	เช่น	นักออกแบบกลิ่นหอม	นัก
ออกแบบเสียง	เพราะต่อให้หุ่นยนต์	AI	มีข้อมูล	ความรู้มากมาย	แต่ไม่สามารถออกแบบกลิ่นหอมได้ถูกใจคนจริงๆ	หรือ
ออกแบบเพลงได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งแบบคนด้วยกันนั้น	 หรืออาชีพแพทย์แผนโบราณแบบจีน	 เป็นการใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างที่	AI	ไม่สามารถทำางานแทนได้	
 3. ความฉลาดทางอารมณ์ หรืออาชีพที่ต้องใช้อารมณ์หรือความรู้สึกความเป็นคนเข้ามาเกี่ยวข้อง	เช่น	แพทย์ให้
กำาลังใจผู้ป่วย	นักขายประกัน	ขายของต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า	หากทุกอาชีพเข้าใจ	รู้จักอารมณ์ของผู้อื่น	
และถ่ายทอดอารมณ์ได้ก็จะทำาให้อยู่ในอาชีพที่ตนเองต้องการได้	เพราะ	AI	เน้นระบบ	ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 4. ความฉลาดทางสังคม 	ความฉลาดทางสังคมหรือเสน่ห์ของคน	เพราะหุ่นยนต์	หรือ	AI	ไม่ได้มีเสน่ห์หรือรู้จัก
การเข้าสังคม	การเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย	คุยและรับฟังเรื่องของผู้อื่นได้	เป็นนักฟังที่ดีได้เท่ากับคน	
	 ดงันัน้ทักษะท่ีจำาเป็นของคนท่ีจะต้องใช้ชวีติในการแข่งขนั	ความรูร้อบตวัอย่างเดยีว	อาจจะไม่เพยีงพอ	สำาหรบัการ
อยูร่อดในสงัคมปัจจบุนั	เพราะฉะนัน้การฝึกฝน	เดก็		และเยาวชน	ควรจะต้องส่งเสรมิให้ถกูทางเพือ่อนาคตเขาจะสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้	จึงควรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเองด้วยการพัฒนา	10	Q	ดังนี้

มิสปสุตา  โอษฐ์จันทร์ศรี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ	 และฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา																		
วันอาทิตย์ที่	23	ธันวาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

ฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา 
	 เรามักจะเห็นแบบทดสอบมากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้วัด	IQ	กัน	โดยถ้าเป็นคนปกติก็จะมี	IQ	กันอยู่ที่
ประมาณ	 90-110	 แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนทำาแบบทดสอบกันแล้วมี	 IQ	 ที่สูงกว่าน้ีก็คาดว่าน่าจะโดดเด่นในด้านสติ
ปัญญามากแน่นอนและมันน่าจะส่งผลไปถึงลูกๆ	 ของเขาได้อีกด้วย	 แต่ความฉลาดทางสติปัญญานั้นแบ่งออกเป็นหลาก
หลายด้านไม่ใช่แค่ความฉลาดในส่วนของวิชาการเท่านั้น	 ไม่ว่าจะเป็นดนตรี	 กีฬา	 การเข้าใจตนเอง	 ก็นับรวมเป็นความ
ฉลาดทางสติปัญญาหรือ	 IQ	ด้วยเช่นเดียวกัน	คุณพ่อคุณแม่เพียงแค่ต้องคอยสังเกตและเข้าใจความฉลาดทางสติปัญญา
ของลูกให้ถูกต้องกับสิ่งที่เขามีและเป็นเท่านั้นเอง

2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
	 เป็นความสามารถในด้านการจดัการกบัอารมณ์และควบคมุมนัรวมทัง้ยงัเป็นในเรือ่งของความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ	 อีกด้วย	 สังเกตได้ง่ายๆ	 ว่าถ้าเด็กๆ	 ค่อนข้างจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน	 นี่ก็เป็นแววบอกได้ว่าเขา
ค่อนข้างมี	EQ	ที่ดี	ความสำาคัญของ	Q	ตัวนี้คือคนที่มีอยู่สูงจะสามารถทำางานเป็นทีมได้ดี	มีความคิดอยากจะทำาในสิ่งดีๆ	
เข้าอกเข้าใจคนอืน่และมคีวามเหน็ใจคนอืน่ๆ	รวมทัง้มคีวามอ่อนโยนอยูใ่นตวัมากอกีด้วย	เขาจะสามารถควบคมุพฤตกิรรม
ของตัวเองให้เป็นในแนวทางที่อยู่ร่วมกับสังคมได้ดีนั่นเอง

3. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางคุณธรรม  
	 Q	ตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังให้กับลูกได้ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อที่จะให้มันซึมซับและค่อยๆ	ก่อตัวขึ้นมา
ได้ในอนาคต		สิง่เหล่านีจ้ำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัการปลกูฝังไปเรือ่ยๆ	และผลผลติของมนักค็อืจะทำาให้ลกูของคณุนัน้
มีความสามารถในการทำาสิ่งที่ถูกต้องอย่างเป็นนิสัย	 เริ่มกันตั้งแต่การพูดจา	 กริยา	 มารยาท	 มีกาลเทศะ	 ความคิดดี	 มี
คุณธรรม	เชื่อมั่นในความถูกต้องจนแสดงออกมาเป็นตัวตนของพวกเขากันเลยทีเดียว

4. SQ (Spiritual Quotient)  ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ อุดมการณ์ 
	 เป็นสิ่งที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งในการเติบโต	 เพราะเราต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่	 เราต้องเข้าใจใน
ตนเอง		เข้าใจผู้อื่น	เข้าใจสิ่งแวดล้อม	ซึ่งหากเด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองแล้ว	จะต้องมีเป้าหมายที่เป็นความฝันของ
ตนเองด้วยว่าในอนาคตอยากจะทำาอะไร	ประกอบอาชีพอะไร	ซึ่งจะทำาให้เด็กมีความมุ่งมั่น	มีความเชื่อ	ที่จะทำาให้ความ
ฝันเป็นจริง	
	 การที่ลูกของคุณมี	SQ	นั้นจะทำาให้เขามองเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้จักให้ค่าคนอื่นๆ	ด้วย	นี่คือองค์ประกอบของ
จิตใจที่ดี	เขาจะเป็นคนกล้าผิดกล้ารับ	ยอมแก้ไขให้ดีและถูกต้อง	เขาจะมีเหตุผลและรู้จักกับการให้กำาลังใจทั้งตัวเองและ
ผู้อื่นด้วย	 จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคต	 	 จะสามารถเข้าใจและบรรลุเป้าหมายต่างๆ	 ได้เป็นอย่างด	ี							
รวมทั้งเข้ากับคนอื่นได้ดีและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดีอีกด้วย	

5. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในด้านของความคิดสร้างสรรค์ 
	 ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีถ้่าเดก็ๆ	ม	ีQ	นีใ้นตวัอยูแ่ล้วล่ะก	็การพฒันาความสร้างสรรค์ในอนาคตของเขาจะเป็นเรือ่งทีง่่ายดาย
เลยทีเดียว	 ซึ่งเป็นส่วนความฉลาดที่จะพัฒนาอยู่ในสมองซีกขวาของคนเรา	 	 ไอเดียที่ผุดขึ้นมาบ่อยๆ	 เป็นบ่อเกิดของ							
ไอเดียได้	เช่น	ถ้าลูกของคุณนั่งอยู่เฉยๆ	นิ่งๆ	ไม่มีภาวะกดดันอะไรมากนักแล้ว	เขาสามารถสร้างสรรค์และคิดไอเดียอะไร
ขึ้นมาอวดคุณได้	ดังนั้นควรจะกระตุ้นให้เด็กๆ	มีความคิดสร้างสรรค์	ไม่ควรห้ามหรือดุว่า	ในกรณีที่เด็กกล้าพูดที่จะเสนอ
ความคดิเหน็	ซึง่ผูใ้หญ่อาจจะมองว่าเดก็เถยีง	เพราะถ้าเดก็กลัวเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดหรอืจนิตนาการออกมาอกีเลย

6. AQ (Adversity Quotient) ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค 
	 การจะมี	AQ	นั้นก็มีผลมาจากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงดูและสั่งสอนให้ลูกได้รู้จักกับความอดทนตั้ง
แต่เล็กๆ	 ปัจจุบันเด็กไม่ค่อยมีความอดทน	 ไม่สามารถรอคอยได้	 อยากได้อะไรต้องได้ทันที	 หากคุณพ่อคุณแม่ขัดใจจะ
แสดงออกมา	ส่งผลให้เด็กมีนิสัยใจร้อน	ทำาให้เกิดปัญหาการทำาร้ายร่างกายผู้อื่นเพราะขัดใจ	ดังนั้น	AQ	จึงมีความสำาคัญ
มากและคอืปัจจยัสำาคญัทีจ่ะช่วยให้คว้าความสำาเรจ็มาสู่ตวัเองกนัได้	เพราะมคีวามสามารถในการอดทนฝ่าฟันความลำาบาก
และอุปสรรคต่างๆ	ได้ดีนั่นเอง

7. HQ (Healthy Quotient) สุขภาวะ คุณภาพชีวิต 
	 สงัเกตได้ว่าบางคนจะมคีวามรกัความใส่ใจดแูลสขุภาพตวัเองกนัมากๆ	คนท่ีม	ีHQ	ดนีัน้จะใส่ใจตัง้แต่เรือ่งของทีอ่ยู่
อาศัย	 สภาวะแวดล้อมต่างๆ	 ที่เป็นมิตรกับตัวเอง	 ต่อไปจนถึงเรื่องของอาหารการกิน	 ชอบออกกำาลังกายและสรรหาวิธี
ดแูลตวัเองสารพดั	แถมยงัรูจ้กัผ่อนคลายความเครยีดอีกด้วย		สิง่เหล่านีค้อืสิง่ทีค่ณุพ่อคณุแม่ควรปลกูฝังและใส่ใจเขาคอย
สั่งสอนให้เขารักและดูแลสุขภาพตัวเอง	“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”	การมีสุขภาพแข็งแรง	สุขอนามัยที่ดี	ย่อมจะ
ทำาให้เราพัฒนาในด้านอื่นๆ	ได้ดีด้วย

8. TQ (Thinking Quotient) ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
	 มีวิจารณญาณที่ดีและเหมาะสม	รวมทั้งสามารถผสมผสานความคิดต่างๆ	ออกมาได้ดี	TQ	ช่วยให้ลูกสามารถเป็น
คนที่แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดีในหลายๆ	 สถานการณ์	 สามารถไตร่ตรองคิดพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมได้	
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นด้วย

9. LQ (Leadership Quotient) ภาวะผู้น�า หรือการน�า 
	 การที่เด็กรู้จักกล้าแสดงออก	กล้าเป็นผู้นำาในสิ่งที่ถูกต้อง	และเหมาะสม	ซึ่งความสามารถในด้านนี้จะทำาให้ลูกของ
คุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำาและผู้ตามที่ดีได้	 จะทำาให้เขามองเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้จักให้ค่าคนอื่น	 กล้ารับผิดชอบใน
สิ่งที่ทำา	การส่งเสริมความเป็นผู้นำานั้นจะทำาให้เขารู้สึกภูมิใจตนเองและสามารถชื่นชมผู้อื่นได้อีกด้วย

10. XQ (eXecution Quotient) ความฉลาดในการจัดการ 
	 ลงมอืทำาแบบจรงิจงั	ทำางานแบบ	ททท		ทำาทนัท	ีทำาทกุทาง	ทำาแท้ๆ	ทำาทนทาน		ดงัปณธิานของโรงเรียนทีว่่า	“วริิยะ	
นำามาซึง่ความสำาเรจ็”	เดก็ท่ีมคีวามสามารถด้านนีม้กัจะประสบความสำาเรจ็	เพราะทำาอะไรจะไม่ล้มเลกิง่ายๆ	ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค	และจะสามารถวางแผน	การจัดการได้ดี	การพัฒนาเด็กในด้านนี้	อาจจะส่งเสริมจากการเล่น		ซึ่งการเล่นที่เกิด
ขึ้นควบคู่กับการเรียนรู้	การพัฒนาศักยภาพของเขาให้ผุดออกมานั่นเอง	แต่ก็ต้องคอยดูแลให้ขอบเขตของการเล่นเป็นไป
อย่างเหมาะสมด้วยนั่นเอง	

	 ทั้ง	10	Q	ที่กล่าวมาทั้งหมด	คุณพ่อคุณแม่ควรนำาไปส่งเสริมและพัฒนาเด็ก	ๆในแต่ละ	Q	แบบค่อยเป็นค่อยไป	ฝึก
เด็กไปเรื่อยๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 จะทำาให้	 Q	 ต่างๆ	 อยู่ในชีวิตประจำาวัน	 ซึมซับในตัวเด็ก	 การเรียนรู้และพัฒนาก็จะค่อยๆ	
เติบโตไปพร้อมกับลูกและก็มีความเป็นไปได้ว่า	 ในอนาคตเด็กๆ	 จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทำางานได้ดีด้วยเช่นกัน	 การพัฒนา
ตนเองแบบไร้ขีดจำากัดนี้รับรองโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตแน่นอน	

อ้างอิงจากเอกสาร เอกสารประชาสัมพันธ์	ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล	จังหวัดขอนแก่น
	 Mom	and	baby.	มารู้จักกับ	10	Q	ที่เด็กๆ	ควรจะมีให้ครบกัน.	สืบค้นเมื่อ	28	มกราคม	2562.จาก	
	 https://momandbaby.net/parenting/raising-children13/10-q11062561/	



	 กิจกรรมกรีฑาสีประจำาปีของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาแต่ละปี	 มีความยิ่งใหญ่อลังการ	 ไม่น้อยหน้าการ
แข่งขันกีฬาระดับเขต	 ระดับชาติ	 ก่อนท่ีจะถึงวันแข่งขัน
กรีฑาสี	หัวหน้าฝ่ายกีฬาจะให้นักเรียนประชุมสีตามสถาน
ที่ต่างๆ	 ที่กำาหนด	 เพ่ือให้แต่ละสีเตรียมความพร้อม	 ซ้อม
ร้องเพลงเชียร์	ซ้อมกรีฑา	นักเต้นเชียร์ลีดเดอร์ก็จะไปซ้อม
เต้นวาดลวดลาย	และก็มีพวกมั่ว	หาทำาเลเพื่อทำาธุรกิจบาง
สิ่งบางอย่าง
	 ครูได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแถวบริเวณหน้าตึกสุวรรณ
สมโภช	ตรงซอกบันไดทางขึ้นตึก	พบนักเรียนจำานวน	4-5	
คน	กำาลังล้อมวงเรียนคณิตศาสตร์กันอย่างเอาจริงเอาจัง	
	 “อ้าว	ทำาไมไม่ไปเข้าประชมุสกีนั	พวกเธอมารวมกลุม่
เล่นไพ่กันเหรอ?”
	 “เปล่าครับ	พวกผมกำาลังนั่งดูดวงกันครับ	มีนายจ๊อบเป็นพ่อหมอครับ”
	 ครูถามต่อไปอีกว่า	“แล้วทำาไมมีเงินวางอยู่ตรงหน้าของทุกคนล่ะ?”
	 “อ๋อ	เป็นค่าครคูรบั”	“ค่าครขูองแต่ละคน	ทำาไมเสยีมากน้อยไม่เท่ากนั	ตรงพ่อหมอ
ก็มี	 ครูขอยึดไพ่ที่ใช้ดู	 และเงินค่าครูของพวกเอ็งทุกคนไว้ก่อน	 แล้วขอจดรายช่ือเพื่อตัด
คะแนนของสี	 ตอนนี้ให้ไปเข้าสีก่อน	 และเย็นวันนี้ให้ทุกคนไปตัดผมทรงนักเรียน(บวช)	
เพราะช่วงนีท้กุคนดวงไม่ด	ี	แล้วพรุง่นีเ้ช้าหลงัเคารพธงชาตใิห้ทกุคนไปยนืรายงานตวัหน้า
ห้องปกครอง”		แต่ละคนเดินคอตกบ่นกันพึมพำากับเพื่อนในระหว่างไปเข้าประชุมสี		
	 “กูบอกมึงให้ดูต้นทางดีๆ	เกมเลย	ผมกูเหมือนถูกคุมกำาเนิดเลยวะ	พอจะขึ้นก็เกม
เรื่องนั้น	เรื่องนี้”	
	 “ก็กูกำาลังลุ้นอยู่	 ใครจะไปมีกะจิตกะใจไปดูต้นทางวะ	 เสียงมอเตอร์ไซค์ทำาไมไม่
ได้ยินกันเลย”
	 “ซวยด้วยกัน	 ไม่เป็นไรโว้ย	 เพื่อนกินหาง่าย	 เพื่อนตายหายาก	 ถ้าหาไม่อยู่บ้านก็		
อยู่วัด”	“มึงยังมีหน้ามาตลกอีกเหรอ”	“คลายเครียดก็แล้วกัน”	
	 “แต่ที่แน่ๆ	ลองเดาไม่ถูกเลย	พรุ่งนี้จะโดนคนละกี่ที	หรือจะเวียนฐานกี่ฐาน	ฐาน	
ละ	3	ที”

	 ช่วงก่อนหน้านี้	โรงเรียนของเรารับ
นักเรียนหญิงเฉพาะระดับชั้นมัธยมปลาย
เท่าน้ัน	 แต่ละห้องมีนักเรียนหญิงไม่กี่คน	
บางห้องมีคนเดียว	 ฉะนั้นนักเรียนหญิง
ที่มาเรียนที่นี่จำาเป็นต้องสวยและต้อง				
น่ารักทุกคน	 ในสายตาของนักเรียนชาย	
ซึ่งมองตอนแรกอาจจะไม่สวย	พอมองไป
มองมา	 คนที่ไม่สวย	 ไม่น่ารัก	 หรือสวย			
ในชาติที่แล้ว	ก็ต้องสวย	ต้องน่ารักจนได้	
(ก็มันมีอยู่ไม่กี่คน)	พอถึงกิจกรรมกรีฑาสี
ประจำาปี	 ตำาแหน่งที่นักเรียนหญิงแย่งชิง
กันดุเดือดอยากจะแสดงออกในกิจกรรม
นี้	 คือการที่นางได้ถือป้ายสีคู่กับนักเรียน
ชาย	เพราะคดิว่าตวัเองจะดเูด่นทีสุ่ด	ผูช้ม
กองเชียร ์ที่อยู ่ ในขอบสนามจะมองที่
ตนเองมากทีส่ดุ(คดิไปเองมัง้)	อนัทีจ่รงิคน

ที่ถือป้ายไม่ได้มีกฎเกณฑ์	 เป็นนักเรียน
หญิงถือก็ได้	จะเป็นนักเรียนชายทั้งคู่ก็ได้	
หากนกัเรยีนหญงิสใีดเป็นแฟนเป็นกิก๊กบั
กปัตนัสนีัน้	คนถอืป้ายหรอืตำาแหน่งหน้าท่ี
ที่อยากจะได้		ไม่มีใครมาแย่งชิงแน่นอน	
	 รู้ๆ	กันอยู่	เนื่องจากมีตำาแหน่งสตรี
หมายเลข	1	ชัดเจนอยู่แล้ว	บางสี	สมาชิก
เกิดความขัดแย้งกัน	 เนื่องจากการจัดคน
ถือไม่ลงตัว		ในปีนั้นสีขาว	มีความวุ่นวาย
อลเวงเกิดขึ้น	ถึงขั้นทำาสงครามเย็น(ไม่ใช่
ทำากันตอนเย็นนะ	 คือเป็นเพื่อนกันแท้ๆ	
ไม่พดูกนัเลย)	ด้วยเหตเุรือ่งแค่นี	้ส่วนของ
นักเรียนชายไม่เรื่องมาก	 ตกลงกันง่าย	
คณะกรรมการสขีาวจงึได้มาปรกึษาให้ครู
ได้ช่วยเคลียร์ปัญหาของนักเรียนหญิง				
ให้ที	 เกรงว่าสงครามเย็นจะกลายเป็น
สงครามใหญ่ตามมา
	 หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติวัน			
รุง่ขึน้	เสยีงประกาศจากครอูย่างชดัเจนว่า	
“ขอพบนกัเรยีนหญงิสขีาวทกุคนหน้าห้อง
ปกครอง	ก่อนขึ้นห้องเรียนเช้าวันนี้”
	 นักเรียนหญิงสมาชิกของสีขาวก็ได้
มาตามที่นัดหมาย	 ครูจึงเริ่มเปิดประเด็น
กับนักเรียนก่อนเลย
	 “เอาล่ะ	นกัเรยีน!	ครทูราบว่า	สขีาว	
มีปัญหาไม่ลงตัวในการคัดเลือกนักเรียน
หญิงท่ีจะทำาหน้าท่ีถือป้ายสี	 ซึ่งตกลงกัน						
ไม่ได้ใช่มั้ย”	 ทุกคนเงียบ	 ก้มหน้าก้มตา	

ราวกับหาเศษสตางค์ที่มีคนทำาตกไว้	ครูก็เลยบอกว่า	“เงยหน้าขึ้นสิ	แล้วตอบครู	ถ้าไม่มี
ใครตอบ	ก็จะถามต่อไปเลยว่า	ใครต้องการอยากเป็นตัวแทนในการถือป้ายสี”	มีนักเรียน
ยกมือประมาณ	20	กว่าคน	เห็นจะได้	“โอ้โฮ!”	ครูอุทานออกมาแบบไม่รู้ตัว	“ทำาไมเยอะ
ขนาดนัน้เชยีวเหรอ?	ซึง่หน้าท่ีนีแ้ต่ละสต้ีองการเพยีงแค่	2	คนเท่านัน้นะ	จะเป็นชาย-ชาย/
ชาย-หญิง	 หรือหญิง-หญิง	 ก็ได้นี่	 เอายังง้ีก็แล้วกัน	 ครูขอเสนอทางออกเพื่อเป็นการแก้
ปัญหาเรื่องนี้	ถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ให้ออกทางเข้านั่นแหละ”	ครูพูดจบ	เรียกรอยยิ้มจาก
นกัเรยีนกลบัมาได้หลายคน	โดยครขูอนำาเสนอวธิต่ีางๆ	ท่ีจะนำาไปคดัเลอืกนกัเรยีนหญงิที่
จะทำาหน้าที่ถือป้ายสีของสีพวกเธอ	ดังนี้
	 1.	 ให้นักเรียนชายเป็นผู้ถือทั้งสองคน	อาจจะเป็นนักเรียนมัธยมต้น	ประถมศึกษา	
หรืออนุบาลก็ได้
	 2.	 จับสลากนักเรียนที่อยากจะเป็นตัวแทนถือป้ายในครั้งนี้	เพียงแค่	1	หรือ	2	คน
เท่านั้น
	 3.	 จับสลากนักเรียนท่ีอยากจะเป็นตัวแทนถือป้ายในคร้ังนี้	 เพ่ือหาคนที่จะถืออยู่
ข้างหน้าเพียงคนเดียว	ส่วนคนอื่นๆ	ให้ต่อท้าย	แล้วใช้มือแตะที่กระโปรงคนที่อยู่ข้างหน้า
ตน	ต่อกันไปเรื่อยๆ		ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการถือป้ายในครั้งนี้
	 4.	 ให้นกัเรยีนหญงิท่ีจะถอืป้ายต่างคนต่างไปหาคู่ของตนเองมา	ได้กีคู่ก่แ็ล้วแต่	นำา
ระยะทางทัง้หมดมาหาร	แล้วให้ถอืแบบผลดัตามระยะทาง	เช่น	ให้ถอืคูล่ะ	20	เมตร	แต่ละ
คูเ่ดนิถอืระยะทาง	20	เมตร	แล้วส่งให้คูต่่อไป	เมือ่ส่งให้คูต่่อไปแล้วให้ไปเดนิต่อท้ายจนถงึ
จุดที่กำาหนด
	 5.	 ช่วยกันถือพร้อมกันหมดทุกคน	แล้วเดินเรียงแถวแบบหน้ากระดานไป	ซึ่งไม่มี
ใครได้เปรียบเสียเปรียบ
	 6.	 วิธีสุดท้ายค่อนข้างเผด็จการหน่อย	 คือ	 ให้ครูหัวหน้าสี	 เป็นผู้คัดเลือกและถือ
เป็นอันสิน้สดุ	ส่วนคนอ่ืนๆ	ให้ไปเดนิแฟนซี	หลงัขบวนพาเหรดของสี	แต่งตวัให้เลศิไปเลย	
ดีไม่ดีจะสวย	จะเด่นกว่าคนที่ถือป้ายเสียอีก	เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องสำาอางทำาให้คนที่หน้าตา
ท่ีไม่ค่อยจะเหมือนคน	 กลายเป็นคนได้	 แต่พวกเธอต้องคิดถึงคนสองคนที่อยู่ที่บ้าน												
ทีต้่องหาเงินเป็นค่าเช่าชดุ	ซือ้รองเท้า	แต่งหน้า	เสรมิสวย	กบัอแีค่เดนิรอบสนามรอบเดยีว	
และครูขอฝากบทกลอนเป็นข้อคิดให้กับพวกเธอนะ

 คนจะงาม งามน�้าใจใช่ใบหน้า คนจะสวย สวยจรรยา ใช่ตาหวาน  
 คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน คนจะรวย รวยสินทาน ใช่บ้านโต
	 พอจบข้อเสนอ	ทุกคนต่างมองหน้ากัน	คิดอยู่ในใจว่า	จะเอายังไงกับชีวิตดี	แล้วมี
ผู้นำาเสนอให้ใช้วิธีที่	6	ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน	และจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้ง

โดย	ม.ภวัต	ไพรเลิศ



	 จะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสียทีเดียวก็ไม่ใช่	 คือมีเป็ดเป็นตัวชูโรง						
มีไก่ตามมาติดๆ	 แต่ที่ขึ้นชื่อลือชาคือ	 เป็ดย่าง	 เป็ดพะโล้	 มีให้เลือกหลาก
หลาย	 อาทิ	 บะหมี่เป็ดย่าง	 ข้าวหน้าเป็ด	 ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ ๋น-เป็ดห่ัน															
ข้าวมันไก่	ไก่สับ	ฯลฯ	ยกเว้นไม่ได้เลี้ยง	ไม่ได้เชือดเองเท่านั้น

	 เดิมร้านอยู่สี่แยกชากค้อ	 แล้วย้ายมาอยู่ที่ถนนเก้ากิโล	 ถ้าเข้าจาก			
ถนนสุขุมวิท	ก็ไม่ไกลนัก	ร้านจะอยู่ซ้ายมือเยื้องๆ	กับ “พุทธสมาคมเพียว
เยี้ยงไท้” แต่ร้านถึงก่อนพุทธสมาคม	 (ตรงข้ามกับซอยเข้าวันสวนป่า)							
หาไม่ยาก	 เฮียจั๊วคือเจ้าของร้านที่ลงมือปรุงเอง	 (สมัยนี้เรียกว่าเชฟ)				
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด	 ข้าวหน้าเป็ด	 ราคา	 50	 บาท	 ข้าวมันไก่	 40	 บาท	 ไก่สับ										
เป็ดสับ	 จานละ	 100	 บาท	 เป็ดครึ่งตัว	 250	 บาท	 เป็ด	 1	 ตัว	 490	 บาท								
เป็ดนี้เป็นเป็ดโป๊ยฉ่าย	 เนื้อเยอะ	 นุ่ม	 หอม	 อร่อย	 เฮียจั๊วทำาเองทุกอย่าง			
ตั้งแต่ย่างเป็ด	 จนเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	 ยกเว้นไม่ได้เลี้ยง	 ไม่ได้เชือดเอง
เท่านั้น
	 ร้านเปิดตั้งแต่	 06.00	 จนถึงเย็น	 ถ้าใครคอเป็ด	 ก็ลองแวะไปชิมกัน		
โดยเฉพาะบะหมี่แห้งหน้าเป็ด	เขาเด็ดนัก

 ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำานวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ														
คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครฯู	คณะกรรมการสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชัญศรรีาชา	ผูแ้ทนจากชุมชน	คณะครแูละนกัเรยีน	ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน	ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่	ประจำาปี	2561	(รอบระดับ
กลุ่มจังหวัด)	โดยผู้รับการประเมิน	คือ	เด็กชายกิรัชภาส	ถาวร	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6B	ในวันอังคารที่	8	มกราคม	2562	ตั้งแต่
เวลา	08.30	-	11.00	น.	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	2	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รับการตรวจประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ�าปี 2561 (รอบระดับกลุ่มจังหวัด)



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดงานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา	ประจำาปีการศึกษา	2561	ในหัวข้อว่า	“มีสุข...ร่วมแบ่งปัน 
ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา”	 จัดการแสดงทั้งหมด	3	 วัน	 ได้แก่	 ระดับมัธยมศึกษา	ประถมศึกษา	และแผนกปฐมวัย	ตามลำาดับ	
ระหว่างวันที่	24	-	26	มกราคม	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์	อาคารเซนต์หลุยส์

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	และคณะครูระดับมัธยมศึกษา	
ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ซึ่งได้สำาเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียน	 โดยภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล          
ผู้อำานวยการ	เป็นผู้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	รุ่น	7255	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	
ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รึกษาผูอ้ำานวยการ	คณะครู	คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ	คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	และแขกผู้มีเกียรติ	เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียน
และครทูีไ่ด้รบัรางวลัด้านวชิาการ	ด้านกจิกรรม	และด้านผูน้ำาและบำาเพญ็ประโยชน์	โดยม	ีพล.ต.อ.วริะชยั  ทรงเมตตา รองผูบ้ญัชาการ
ตำารวจแห่งชาต	ิศษิย์เก่า	ACS	รุน่	3316	เป็นประธานในพธิ	ีเมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	หอประชมุหลยุส์	ชาแนล	อาคารวชัรสมโภช

พิธีประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของโรงเรียน



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 หลงัจากพกัผ่อนแล้ว	กอ็อกเดนิทาง
ชมเมือง	 โดยแวะพระบรมมหาราชวัง		
หลวงพระบาง	ซึง่ปัจจบุนัจดัเป็นพพิธิภัณฑ์
ให้คนเข้าชม	 มีวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า
ของเจ้ามหาชวีติ	คอืเจ้าศรสีว่างวฒันา	เช่น	
ชุดฉลองพระองค์	 รูปถ่าย	 ของใช้ต่างๆ		
ฯลฯ	จัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่	ด้านหลังจะ
เป็นอาคารประดิษฐาน	“พระบาง”	 เป็น
ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางนั่นเอง
	 จากน้ันก็ไปวัดเชียงทองและชมหอ
ราชรถท่ีเก็บราชรถพระบรมโกศของเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา	 วัดน้ีโบสถ์	 (สิม)	
สวยงามแบบศิลปะล้านช้าง	 ถือว่าเป็น
อัญมณีลำ้าค่าของล้านช้างเขาละ
	 กลับมาพักผ่อนท่ีโรงแรม	 1	 ช่ัวโมง	
ตามประสาพวกทัวร์สูงวัย	 จากนั้นก็ออก
เดินทางสำารวจบ้านเมืองกัน	 มองไปทาง
ไหนก็รู้สึกชอบไปเสียหมด	 ไม่ว่าเราจะไป
เทีย่วทีไ่หนกช็อบทกุที	่ยกเว้นบ้านตวัเอง...	
แปลกจรงิๆ	(คงเคยชนิน่ะ)	หวัหน้าทวัร์เรา
ก็ เหมาเรือ	 (ลำาใหญ่ )	 ล ่องแม ่นำ้ าชม
พระอาทิตย์ตกดินแทนขึ้น	 (เขา)	พระธาตุ
พูสี	(ต้องเจียมสังขาร)	แต่ตอนลงบันไดไป
ขึน้เรอืและไต่บนัไดขึน้ฝ่ังนีส่!ิ	กอ็าการหนกั

พอสมควร	เพราะช่วงนี้แม่นำ้าโขงเริ่มแห้งลดลงเยอะมาก	แต่ก็สู้ๆ	...	ใจน่ะ	...	ใจสู้!
	 ช่วงคำ่าออกมาเดินถนนคนเดินหรือตลาดมืด	ก่อนเดินก็แวะชิมกาแฟ	เค้กมะพร้าว
อ่อนของร้าน	 Joma	 ท่ีลือเลื่องก็อร่อยสมคำาเล่าลือเสียจริงๆ	 เมื่ออิ่มหนำาสำาราญกัน						
แล้ว	ก็ลุยถนนคนเดินกัน	ปัจจุบันค้าขายกันคึกคัก	มีร้านค้าเต็มถนนยาวหลายกิโลเมตร	
ขายกนัทกุคนื	มนีกัท่องเทีย่วทัง้	ไทย	จนี	ฝรัง่	เตม็ไปหมด	ดแูล้วน่าค้าขายทีส่ดุ	เศรษฐกจิ
ตรงนี้ดีกว่าตลาดนัดของไทยเราหลายช่วงตัวนัก
	 ตลาดนี้คือเป้าหมายที่เราอยากไปหลวงพระบาง	 ก็เลือกซื้อกันจนจุใจทั้งเราและ
คุณขวัญ	ต่อราคาแล้วก็ซื้อๆ	อย่างสนุกสนาน	ส่วนมิสทิพย์ประภา	ยังดูท่าทีอยู่	สำาหรับ
เราไม่ดูแล้วท่าที	 แต่ดูผ้าและของที่ถูกใจทันที	 เดินๆ	 ไปก็เจอเป้าหมายที่	 2	 อีกคือ										
“มักรีผล”	 ที่เราอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่	 เป็นลูกของผลไม้ท่ีมีเร่ืองเล่าในตำานาน								
ป่าหิมพานต์	หรือวัสดุที่ทำาปลอมขึ้นมา	เขามัดขายเป็นคู่ๆ	มีเพศชายและเพศหญิงมัดคู่
กัน	 คู่ละ	 300	 บาท	 แต่เรายังไม่ได้ต่อรอง	 ซักถามคนขายแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไร										
ต้นเป็นอย่างไร	 ไม่มีใครเคยเห็น	ที่จริงเราอยากจะซื้อเพื่อเอามา	 “ผ่า”	ดูว่าข้างในเป็น
อย่างไร	แต่ดูๆ	แล้วก็เกิดอาการ	“กลัว”	กลัวว่าซื้อกลับเมืองไทยแล้วจะต้องบินกลับไป
คนืทีห่ลวงพระบาง	ใจมนัหวัน่ๆ	บอกไม่ถกู	เลยตดัสนิใจไม่ซือ้ดกีว่า	หลงัจากเดนิจนเมือ่ย		
แล้วกซ็ือ้อาหารไปกนิในโรงแรม	คอืยงัไม่หวิ	เพราะตอนบ่ายกินกันชนดิเตม็คราบมาแล้ว	
(คือมื้อกลางวัน)	ก็พักผ่อนในคืนแรกของ	Myloahome	
	 ถงึห้องพกักเ็ปลีย่นเสือ้ผ้าเตรยีมอาบนำา้	แต่ปรากฏว่า	เปิดนำา้ฝักบวัไม่ได้	ท้ังฝักบวั
สูงที่สระผมและฝักบัวอาบนำ้า	ดึงก็แล้ว	หมุนก็แล้ว	ออกแต่ก๊อกล่าง	ทั้งนำ้าเย็น	อุ่น	ร้อน	

	 เราออกเดินทางเมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562	
อุปถัมภ์โดยชมรมคนรักศรีราชา	 ไปทั้งหมด	 5	 คน
ด้วยกัน	โดยประธานชมรมคือคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ 
(ศูนย์นักเรียนกรุ ๊ป)	 นอกจากประธานแล้วก็มี									
คณุขวญั ภรรยาท่านประธาน คณุสมวฒุ ิสนุทรวิจติร 
ทีมงานทำาปฏิทินของชมรม	มิสทิพย์ประภาและเรา
	 ใช้เวลา	 1.10	 ช่ัวโมงก็ถึงสนามบินหลวง						
พระบาง	 พอไปถึงก็หนาวทันที	 แต่ทุกคนบอกว่า
อากาศเย็นสบายดี	 เรานัดรถตู้มารับเพื่อไปโรงแรม	
แต่ก็แวะชมวัดพระธาตุหมากโมกันก่อน	 วัดนี้ชื่อ					
วัดวิชุน	 มีเจดีย์เก่าแก่รูปคล้ายแตงโมผ่าครึ่งควำ่า					
จึงเรียกกันว่า	 วัดพระธาตุหมากโม	 จากนั้นก็ไป							
กินอาหารมื้อกลางวันที่ร้านริมแม่นำ้าโขง	 เป็นช่วงที่
แม่นำ้าคานไหลมาบรรจบแม่นำ้าโขงพอดี	 ก็ทำาให้สีของแม่นำ้าสวยงามมาก	 อาหารมื้อแรกนี้อร่อย	 ประทับใจมาก													
คือ	 แจ่วขี้ปลา	 สาหร่ายแม่นำ้าโขงทอด	 (ไก)	 ปลาทอด	 ส้มตำาหลวงพระบาง	 ฯลฯ	 เสิร์ฟพร้อมผักสดพื้นบ้าน	 มื้อนี	้							
เริ่มต้นที่เบียร์ลาว	 สุดแสนจะสดชื่นเสียนี่กระไร	 คณะเราประทับใจแจ่วขี้ปลาและไกทอด	 กินกับข้าวเหนียวร้อนๆ					
สุดแสนจะอร่อย	สาหร่ายเถ้าแก่น้อยก็เถ้าแก่น้อยเถอะ	รับประกันว่าชิดซ้ายไปเลย	ส่วนแจ่วขี้ปลานั้น	ดูแล้วจะเป็น
ไข่ปลาล้วนๆ	เคี้ยวกรุบๆ	หนืดๆ	มันๆ	อร่อยดี	เกิดมาก็เพิ่งเคยกินและรู้จักในครั้งนี้แหละ	พิจารณาแล้วเป็นเม็ดเล็กๆ	
คล้ายไข่ปลาสลิดหรือปลาทั่ว	ๆ 	ไป	แต่อร่อยและแปลกดี	คุณสมวุฒิกินไปชมไปไม่ขาดปากเลย	ที่ไม่ขาดปากน่ะ	เคี้ยว
ตลอดเวลา
	 จากนั้นก็ไปเก็บกระเป๋าเข้าที่พัก	“Mylaohome”	ซึ่งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของตลาดกลางคืน	มีซอยเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนเลียบแม่นำ้าโขงกับถนนคนเดิน	 ทุกซอกทุกซอยเป็นโรงแรมที่ขึ้นเป็นมรดกโลกทั้งหมด	 มีอาคารรูปทรง
ลาว	 (คล้ายเรือนไทย)	 และรูปทรงตึก	 เป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียล	 (สมัยฝรั่งเศสยึดครองลาว)	 มีการปรับปรุงทาสี
อย่างสวยงาม	มองแล้วน่าภาคภูมิใจแทนคนลาวยิ่งนักที่ยังอนุรักษ์ไว้จนได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก

ออกมาครบหมด	แต่ฝักบัวทั้ง	2	ชนิดเปิดไม่ออก	เดือดร้อนเรียกมิสทิพย์ประภามาช่วย	
ก็ไม่สามารถจะทำาได้	 โทรศัพท์ภายในก็ไม่มีและทั้ง	 2	 คน	 ก็อยู่ในชุดผ้าเช็ดตัวเตรียม			
อาบนำา้	จึงไม่อยากเปลี่ยนเสือ้ผ้าไปแจ้งพนกังาน	กต็ัดสนิใจแก้ปัญหาด้วยการล้างหน้าที่
อ่างล้างหน้า	และอาบที่ก๊อกล่างนั่นแหละ	ใช้แก้วนำ้ารองนำ้าอาบบ้าง	ย่อตัวให้เตี้ยเพื่อใช้
ก๊อกล่างอาบบ้าง	 จนภารกิจน้ันสำาเร็จ	 ช่วงเช้าก็ทำาเช่นนี้เหมือนกัน	 แถมปลั๊กไฟก็ไม่มี
ไฟฟ้าอีก	ไม่สามารถชาร์ตแบตได้	ก็แก้ปัญหาด้วยการดึงปลั๊กโทรทัศน์ออก	ใช้เสียบสาย
ชาร์ตได้เหมือนกัน...	 สรุปแล้วไม่มีอะไรที่	 2	 สาวนี้จะแก้ปัญหาไม่ได้	 รุ่งเช้าก็ไปแจ้ง
พนักงานให้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป
	 วันรุ่งขึ้นก็เดินไปกินโจ๊กหมู	กาแฟโบราณ	ปาท่องโก๋ที่ริมโขง	 ไม่ห่างจากที่พักนัก	
ร้านนี้คนนิยมกินกันมาก	ปาท่องโก๋อร่อยมาก	เนื้อในนิ่ม	เค็มๆ	ไม่อมนำ้ามัน	กินอร่อย	ไม่
เหมือนแบบบ้านเรา	 ร้านอาหารที่นี่จะมีจานผักพื้นบ้านวางไว้	 พร้อมกับพริกขี้หนูเมล็ด



ยาวๆ	บางร้านมีกะปิให้ด้วยแต่เป็นกะปิจากประเทศไทย	ถามก็ได้ความว่า	ใช้ผัก	เช่นต้น
หอม	ถั่วฝักยาว	ตัดเป็นท่อนๆ	จิ้มกะปิเป็นผักแนม	กินเสร็จก็เดินไปตลาดเช้า	มีของขาย
สารพัดจนบรรยายไม่ถูก	โดยเฉพาะผ้าพืน้เมอืงราคาถูกกว่าตลาดมดืหรอืถนนคนเดนิเกอืบ
ครึ่งต่อครึ่ง	ก็ซื้อสิ...จะช้าอยู่ไยล่ะ!
	 ได้เวลาพอควร	หัวหน้าไกด์เราคือ	คุณสมวุฒิ	ก็เช่ารถ	พาเราไปเที่ยวชมพระราชวัง	
“เชยีงแก้ว”	ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจ้าเพด็ชะราด	(เพชรราช)	ท่านเป็นมหาอปุราชองค์
เดียวในประวัติศาสตร์ลาว	 และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของลาวอีกด้วย	 เคยลี้																
ภัยสงครามโลกครั้งที่	2	มาอยู่เมืองไทย	และได้กลับไปสิ้นพระชนม์	ณ	วังเชียงแก้ว	 เมื่อ	
14	 ตุลาคม	 2502	 วังน้ีเป็นตึกก่ึงสมัยใหม่อยู่ริมฝั่งโขง	 โปร่งเย็นสบาย	 ได้จัดแสดงเป็น
พิพิธภัณฑ์	วางเครื่องของใช้	รูปภาพต่างๆ	ให้เหมือนคราวที่ประทับอยู่	โดยเฉพาะปืนยาว
โบราณ	จัดแสดงวางไว้โดยไม่มีกุญแจใส่	ปล่อยให้คนเข้าชมกันเองตามอัธยาศัย	เราคิดใน
ใจว่า	นี่ถ้าเป็นบ้านเรา	ปืนคงไม่อยู่ให้เราดูเป็นแน่แท้	วังนี้กว้างมาก	ร่มรื่นน่าอยู่	อีกส่วน
หนึ่งของวังเป็นโรงแรม	5	ดาว	มีแต่แขกไฮโซ	ฝรั่ง	และจีนมาพัก	บรรยากาศเงียบมาก	คิด
ว่าเป็นวังร้างเสียอีก	 มีแต่เสียงพวกเราพูด
กนัเสยีงดงักงัวานมาก	แต่จรงิๆ	แล้วมแีขก
พักเต็มทุกห้อง	 คนงานที่นี่ก็ทำาสวนกัน
เงยีบๆ	ไม่พดูไม่จา	มเีรา	5	คนเท่านัน้ทีเ่ป็น
บุคคลภายนอกที่เข้าไปชมวังและส่งเสียง
ดังเต็มที่	 มีรูปภาพที่สำาคัญๆ	ติดฝาผนังไว้
ให้ดู	 โดยเฉพาะพิธีพระศพของเจ้าเพชร
ราชมีนาหัสดีลิงค์ในงานเผาพระศพด้วย
	 ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านปั้นไห	 ชื่อ
บ้านจาน	 คุณสมวุฒิอยากพาพวกเราไป
เที่ยว	 แต่ไม่มีเรือข้ามฟากเหมือนท่าเรือ
แถบตลาดหลวงพระบาง	 ด้วยความฉลาด
ของคุณสมวุฒิจึงไปแจ ้งที่ เคาน ์ เตอร ์
โรงแรมว่าอยากไปเที่ยวฝั่งตรงข้ามของ
โรงแรม	 พนักงานเข้าใจว่าเราคือแขกท่ีมา

พักโรงแรม	 จึงให้พนักงานทำาสวนของ
โรงแรมทีม่เีรอืส่วนตวัขบัมาจากฝ่ังโน้น	มา
ทำางานฝ่ังนีแ้บบไปเช้า	เยน็กลบั	ไปส่งพวก
เราโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 แต่จะ
แย่ตรงที่ลงบันไดเพื่อไปขึ้นเรือและขึ้น
บันไดไปหมู่บ้าน	ขึ้นลง	2	ท่า	ก็แค่	4	เที่ยว
เท่านั้นเอง	หอบขึ้นละสิ!	จะอะไรล่ะ	
	 บังเอิญคนขับเรือน้ัน	 พ่อแม่และ		
น้องสาวมีอาชีพปั ้นไหและหม้อ	 ก็เลย
เต็มใจพาเราไปทันที	 เมื่อขึ้นฝั่งเรียบร้อย
แล้วก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	 มีไม่กี่หลังคา
เรือนบ้านแรกเป็นบ้านของคนขับเรือ	 มี
อาชีพปั้นไห	 หม้อ	 และอื่นๆ	 บ้านนี้ใช้มือ
และเท้าล้วนๆ	ไม่มีเครื่องหมุน	ปั่น	เหมือน
ที่ด่านเกวียนบ้านเรา	การวาดลวดลาย	จับ
จีบปากหม้อ	ปากไห	ก็ใช้มือจับและจับได้
ลงตัวเป๊ะเลย	 ส่วนการหมุนแท่น	 ก็ใช้เท้า	
มองดูแล้วน่าทึ่งจริงๆ	 อาชีพน้ีคงหากิน				
ไปวันๆ	 ดูจากบ้านแล้ว	 เป็นเรือนยกสูง	
ใต้ถุนใช้ปั้นหม้อ-ไห	หลังคามุงใบไม้	 ส่วน
ข้างฝาก็เป็นไม้ไผ่ขัดแตะ	 แต่เจ้าของบ้าน
คือ	พ่อ	แม่	และน้องสาวคนขับเรือ	ใจดีทุก
คน	แถมบ้านนีห้น้าตาดอีกีด้วย	โดยเฉพาะ
คนขับเรือ	น้องสาวและพ่อ
	 ใกล้ๆ	บ้านช่างป้ันไห	มวีดัเล็กๆ	อายุ
เก่าแก่พอสมควร	มีพระอยู่ไม่กี่รูป	สิ่งปลูก
สร้างบ่งบอกถึงอายุและเศรษฐกิจของ

หมู่บ้านว่า	ยังยากจนอยู่	อยู่แบบพอเพียง	
ถึงไม่พอก็ต้องพอ	 ถัดจากวัดก็มีถนนไปสู่
เตาเผาไห	ซึ่งลักษณะแบบเตาทุกเรียงของ
สโุขทยั	มอียูแ่ห่งเดยีวทัง้หมูบ้่าน	เผาตลอด
เวลา	สังเกตจากควันและความร้อนที่ออก
มาจากปล่องของเตา	 หมู่บ้านนี้มีฝรั่ง	 จีน	
นักท่องเที่ยวข้ามมาเที่ยวบ้างประปราย			
ได้เวลาพอสมควรกก็ลบัมาทีฝ่ั่งพระราชวงั
เชียงแก้ว
	 ภาคบ่าย	 เรานัดรถให้ไปส่งที่นำ้าตก
ตาดแส้	เป็นรถ	2	แถว	ที่พาเราชมวังเชียง
แก้วนัน่แหละ	รถพาออกนอกเมอืงไปได้สกั
ระยะหนึ่ง	 ก็เจอกับถนนกำาลังซ่อม-ขยาย
ให้ใหญ่ขึ้น	ขับไปเรื่อยๆ	ก็เป็นถนนที่กำาลัง
ขยายตลอดเส้นทาง	 ตอนอยู่เมืองไทยก็
ดัดจริต	ปิดปาก-จมูกด้วยแมส	แต่ที่นี่ต้อง
อุดด้วยผ้าพันคอทั้งผืน	 (ยังเอาไม่อยู ่)	
เพราะไม่มีแมสติดตัวไป	 แถมถนนก็เป็น
หลุมเป็นบ่อ	 เจ้าน้อยโชเฟอร์ก็ขับตะบึง
ตะบันตลอดทาง	 กว ่าจะถึงท ่าเรือก็
สะบักสะบอมพอสมควร	 ก็ได้รสชาติของ
ชีวิตไปอีกแบบหนึ่ง	การไปนำ้าตกตาดแส้นี้	
ต้องลงเรอืล่องแม่นำา้คานและขึน้ฝ่ังอกีครัง้
หน่ึง	 สรุปแล้วงานน้ีได้ขึ้นรถ	 ลงเรือ	 ขึ้น
เครื่อง	 เดิน	 ครบทุกประการ...	 ก็หัวเข่า
ชำารุดเล็กน้อยถึงขั้นปานกลาง	 เท่านั้น
แหละ

	 ลืมบอกไปว่านำ้าตกตาดแส้นี้เป็นช่วงหน้าแล้งนำ้าน้อย	 มีนำ้าขังในแอ่งแต่ก็สามารถ	
เล่นนำ้าได้ในช่วงบนๆ	 ส่วนช่วงล่างเล่นไม่ได้	 มีแต่ขี้ช้างลอยเป็นฟ่อนๆ	 เต็มไปหมด	 ก็มี				
คุณสมวุฒิคนเดียวที่ลงไปเล่นนำ้า	 ส่วนทีมงานก็นั่งเล่น	 กินข้าวโพดและพักผ่อนกันอย่าง			
มีความสุข	 ขากลับก็กลับทางท่ีกำาลังก่อสร้าง	 ก็คลุกฝุ่นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้	 แต่ก็สนุกดี	
เป็นการเดินทางที่ผจญภัยไร้ขีดจำากัด	 แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้ว	 นอกจากทีมชมรมคนรัก
ศรีราชาเท่านั้นที่หาได้
	 ช่วงคำา่กก็ลบัมาเดนิถนนคนเดนิอีก	คราวนีม้สิทิพย์ประภาเป็นฝ่ายซือ้บ้าง	เลอืกกนั
ไปเลือกกันมาก็ได้ของฝากและของตนเองอีกมากมาย	ส่วนคุณอดิศักดิ์	 คุณขวัญและคุณ
สมวุฒิดูจะพักผ่อนกันยาว	 เพราะช่วงเย็นเราแวะร้านกาแฟโจมากันอีก	 มื้อเย็นก็ต่างคน
ต่างหาของกินที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย	หลังจากเดินซื้อของแล้วก็ตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยว
คนละชาม	กินเท่าไรก็ไม่หมด	เพราะชามใหญ่มาก	รสชาติก็อร่อยจริง	60	บาท	คุ้มเกินคุ้ม	
ก่อนเข้าโรงแรมก็เหน็บเบียร์ลาวคนละกระป๋องสองกระป๋องเข้าห้องพัก	นั่งจิบไปดูข่าว
การเมอืงของไทยกนัไป...	กลวัตกข่าวเพราะเป็นข่าวสำาคญัทีค่นลาวก็ให้ความสนใจกันมาก	
ถึงขั้นหันมาพูดกับเราว่า	“การเมืองไทยยุ่งเนอะ”	พวกเราก็ได้แต่ยิ้มๆ	
	 เช้านี้เรา	 2	 คนตื่นสาย	 สาเหตุจากดูข่าวหรือเบียร์ลาวก็ไม่รู้	 แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะ
เตรียมกระเป๋าไว้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนี้	ทุกคนมีกระเป๋างอกเพิ่มอีกคนละ	1	 ใบ	ก็เป็น
เรื่องปกติของพวกเรา	ไปถึงไหนกระเป๋างอกที่นั่น	 เช้านี้ก็เดินไปกินโจ๊ก	กาแฟ	ปาท่องโก๋	
เจ้าอร่อยร้านเดมิรมิโขงอกี	กนิเสรจ็กเ็สยีเงนิซือ้ผ้าอกี	เพราะมร้ีานขายผ้ามาตัง้อยูต่รงข้าม
กบัร้านโจ๊ก	เมือ่วานกซ็ือ้เจ้านี	้วนันีก้ซ็ือ้เจ้านีอี้ก	กเ็ป็นความสขุของเราและมสิทพิย์ประภา	
ก็นับไปนับมากลัวจะฝากคนที่อยู่เมืองไทยไม่พอ	 ก็ซื้อๆ	 เพราะราคาถูกกว่าบ้านเรามาก	
แถมต่อราคาได้โดยคนขายอารมณ์ดีสมำ่าเสมอ	ไม่เหมือนกับแม่ค้าบางร้านที่บ้านเรา
	 จากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางไปสนามบิน	 ใช้เวลาไม่เท่าไรก็ถึงสนามบิน	การเดินทาง
เข้า	เดินทางออกของสนามบินหลวงพระบางนี้ง่าย	สะดวกสบาย	ประชากรน้อยไม่แออัด
เหมือนท่ีสุวรรณภูมิ...ลาก่อนหลวงพระบาง	 ถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมใหม่	 โดยเฉพาะหนุ่ม	
“หล่อ”	คนขับเรือของฉัน	นำาภาพมาลงเฟสบุ๊คมีแต่คนโฟกัสไปที่	“นาย”	กันทั้งนั้น	ไม่ได้
พดูถงึฉนักนัเลยแม้แต่สกัคน	คราวหน้าจะถ่ายรปูนายแบบ	“จะๆ”	มาให้สาวๆ	ทีเ่มอืงไทย
ชมให้จุใจเลยทีเดียว...	ลาชั่วคราวนะหลวงพระบาง



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา		จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2562	ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น	โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	
มากมาย	ในวันศุกร์ที่	11	มกราคม	2562	ตั้งแต่เวลา	12.00	–	16.30	น.

กิจกรรมวันเด็ก

	 ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดกิจกรรม	ACS	Primary	Family	Trip	ครั้งที่	2	“ท่องแดนพระอภัย	ย้อนวัย
ไปเมืองการ์ตูน”	เส้นทางศรีราชา	-	ระยอง	ระหว่างวันที่	12	–	13	มกราคม	2562	ณ	จังหวัดระยอง

ACS Primary Family Trip ครัง้ที่ 2



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ได้ปฏิบัติภารกิจมากมาย	
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว	 นับแต่	 ฉลองวันคริสต์มาส	 งาน				
ราตรีสมัพันธ์ฯ	วนัรำาลกึถงึ	ภราดาเทโอฟาน	(25	ม.ค.)	Home	
Running	Day	ครัง้ที	่2	รวมทัง้รบัมอบตวัลงทะเบยีนนกัเรยีน
ใหม่ของปีการศึกษา	2562	ไปเรียบร้อยแล้ว

 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ ปีนี้มีภารกิจมากมาย										
ขับเคลื่อนวิชาการให้ไปสู ่เป้าหมายท่ีวางไว้	 มีการจัดติว
วิชาการต่างๆ	 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และ	 6	
อย่างเข้มข้น	 อีกท้ังการสอบเข้าเรียนของนักเรียนใหม	่		
ประจำาปีการศึกษา	2562	อีกด้วย

	 ทางด้าน ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ อธิการยุวลัยเซนต์หลุยส์				
แมรี่ 	 และที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนมุ ่งภารกิจตาม											
จติตารมย์ของนกับญุหลยุส์ฯ	โดยจดักจิกรรมค่ายกระแสเรยีก
เป็นระยะๆ

 ภราดากุลชาติ จันทะโชโต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอล	Assumption	cup	ครั้งที่	2	เมื่อ	19	ม.ค.	62

	 ส่วนภราดาคมสันต์ หมูนค�า มีกิจกรรมของระดับปฐมวัย
มากมาย	 โดยเฉพาะกิจกรรมศุกร์หรรษา	 มีกิจกรรมต่างๆ	
หมุนเวียนกันทุกวันศุกร์...	เด็กๆ	และครูก็สุขตามกัน

	 คืนสู่เหย้า	 2	 กุมภาพันธ์	 ปีนี้	 ACS	 รุ่น	 4831	 เป็นเจ้าภาพ		
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมีนายก								

โดย ม. เม้า	 สวัสดีค่ะชาวแดง-ขาวทุกๆ	ท่าน	ปีใหม่	2562	เป็นปีที่ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ	
ขึ้นกันต่อไป...	เรามีข่าวมารายงานเหมือนเช่นเคย

ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ และคณะกรรมการเป็น															
ผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่

	 25	 มกราคม	 คือวันรำาลึกถึงภราดาเทโอฟาน ผู้ก่อตั้ง					
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	และปีนี้ครบ	74	ปี	มีกิจกรรม
หลากหลาย	งานนีแ้ผนกอภบิาลของ ม.นวัิฒน์ ขมุจนัทร์
เป็นผู้ดูแล

	 งานคืนสู่เหย้าปีนี้ตั้งแต่เช้าจรดคำ่ามีงานเต็มเหยียดไม่มี
ช่องว่างเลย	เริ่มตั้งแต่	08.00	น.	เดิน-วิ่งการกุศล	พิธีสงฆ์
พุทธอุทิศส ่วนกุศลให้บูรพาจารย ์	 พิธีคริสต ์รำาลึก
บูรพาจารย์	 ณ	 สุสานของโรงเรียน	 ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี	ฟุตบอลทีม	VIP	กับทีมแมงปอล้อคลื่น	นำาทีม
โดย	พีแ่ท่ง	ศกัดิส์ทิธิ	์แท่งทอง	ส่วนกลางคนืพบกบัวง	หิน	
เหลก็	ไฟ	(โป่ง)	พธิมีอบรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น	พธิมีทุติาจติ
ครูอาจารย์	ฯลฯ

 ธรีวจัน์ รจุน์บญุวฒัน์ ประธานรุน่	ACS	4831	พร้อมด้วย 
จิตต์อารี ชรินทร์ ลิ้มรังษี ชัชวาล วงศ์วีรการ กฤษฎา 
เกษมเปรมจิตต์ ฯลฯ	คือกลุ่มศิษย์เก่า	ACS	4831	ที่ร่วม
กันจัดงานอย่างเข้มแข็ง	สำาหรับคืนสู่เหย้าในปีนี้

	 ลงทุนเหมาตึกอัสสัมชัญ	2	คืน	คืนแรกอยู่เพื่อเตรียมงาน	
คืนที่	 2	 ขับรถกลับบ้านไม่ไหวก็พักที่ตึกนี้	 เพื่อรำาลึกถึง
อดีตสมัยเป็นนักเรียนประจำา...	 นุ่งผ้าเช็ดตัวห้ิวถังนำ้า

พร้อมขันไปอาบนำ้ากัน
	 24	 ม.ค.	 วันครบรอบคล้ายวันเกิดครบ	 90	 ปีของ										

พระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ศิษย์เก่า	ACS	รุ่น	
3	 ของเรา	 และท่านได้รับตำาแหน่งพระคาร์ดินัลองค	์				
แรกของประเทศไทย

	 ACS	 รุ ่น	 4932	 เตรียมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในปี											
ต่อไป	 โดยฉลองครบรอบ	 75	 ปีของโรงเรียน	 รุ่นนี้อาท ิ
ดร.สฎายุ ธีรวนิชกุล ภราดาศราวุธ ยุชมภู พรพรต    
จิตรัตนธรรม ฯลฯ

 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสทิธิ ์ฝากขอบคณุคณะภราดา	
ครู	และบุคลากรทุกๆ	ท่านที่ไปร่วมแสดงความอาลัยใน
การจากไปของคุณพ่อ	ยอแซฟ สุขุม แก้วประสิทธิ์ ณ	
วัดนักบุญ	ฟรังซิสเซเวียร์	 กทม.	 และที่สุสานศานติคาม	
นครปฐม	

 มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระที่ไฟ
แรงจนใกล้เกษียณ	 จัดอบรมสัมมนาครูกลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศเป็นระยะๆ	ไม่รู้จกัเหนด็จกัเหนือ่ย...	เข้มแขง็
ตลอดกาล

 มิสวรัญญา ภูมิมาโนช พานักเรียนศิลป์-ญี่ปุ่นไปแข่งขัน
ทักษะภาษาญี่ปุ่น	ที่ม.บูรพา	เมื่อ	17	ม.ค.	62	



	 Assumption	cup	ครั้งที่	2	ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว	พิธี
เปิดได้รับเกียรติจากคุณสินาท เฮงสุวนิช	 เลขาธิการ
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาและอุปนายกสมาคม
กฬีาฟตุบอลจงัหวดัชลบรุ	ีเป็นประธานในพธิเีปิดเมือ่	20	
ม.ค.	62

	 ปีนี้มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมัธยม	
รับบทหนัก	 แต่ทุกกิจกรรมของมัธยมศึกษาก็ผ่านพ้นไป
ด้วยดี

	 งานมีสุขร่วมแบ่งปัน	ราตรีสัมพันธ์	อัสสัมชัญศรีราชา	ปี
นี้จัดรวมกันแล้ว	 3	 คืนด้วยกัน	 โดยแยกเป็นระดับชั้น	
มัธยมศึกษา	 ระดับประถมศึกษา	 และระดับปฐมวัยรวม
กับ	 MLP	 และนักเรียนเข้าใหม่	 แต่ละคืนก็มีประธาน						
มาให้เกียรติร่วมเปิดงาน	 อาท ิ ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ 
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ	 คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	และภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน

 มิสหทยากาญจน์ ดุจดา	และมิสรัชตวรรณ์ ศรีสุวรรณ์ 
พานกัเรียนในความดแูลไปทศันศกึษาทีไ่กลมากคอืพทัยา	
เมื่อ	18	ม.ค.	62

	 ฝ่ายธรุการ-การเงนิ	นำาโดย มสิ ดร.ปสตุา โอษฐ์จนัทร์ศรี 
มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล จัดสัมมนาบุคลากรเชิงปฏิบัติ
การ	เรือ่งประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ	สร้างองค์กรสูค่วามสำาเรจ็	

ณ	ห้องประชุมโอเซ่	เมื่อ	19	ม.ค.	62
	 ส่วนมสิรตันา นามวงษ์ พาน้องโอโซน	ป.6B	เข้ารบัรางวลั
จากการแข่งขัน	2018	math	Olympiad	Thailand	ณ	
โรงแรม	SC	Park	กทม.	เมื่อ	21	ม.ค.	62

	 ยินดีด้วยกับน้องโอโซนและครอบครัวที่ได้รับเหรียญ			
CSR	 จากทำาความดี	 จิตอาสาให้สังคม	 โดย พล.ต.อ.  
เฉลมิเกยีรต ิศรวีรขาน	รองผูบ้ญัชาการสำานกังานตำารวจ
แห่งชาต	ิเป็นผู้มอบ	เมือ่	22	ม.ค.	62	และได้รบัเหรยีญทอง	
ระดับ	ป.5	ในการแข่งขัน	Eye	level	math	Olympiad	
2018	(ระดับประเทศ)	ฯลฯ	

	 คณะครูมัธยมศึกษาปีที่	4	ได้รับ	Active	Learning!	Go	
leader	 Go!	 Creativity	 เพื่อให้รู้จักตนเองและละลาย
พฤติกรรมเมื่อ	28	ม.ค.	62

	 คณะครูระดับประถม	 ชื่นมื่นกับงาน	 ACS	 Primary	
Family	 Trip	 ครั้งที่	 2	 กันจริงๆ	 ทั้งครู	 ผู ้ปกครอง													
จัดชุดกันเต็มที่รับรางวัลกันไปมากมาย	 โดยเฉพาะ								
มิสกมลวรรณ เจริญเตีย กระชากวัยสุดขีด

	 กิจกรรมวันเด็กของ มิสปริญญา คงด้วง	 ก็จัดกิจกรรม
สนุกสนาน	เด็กๆ	รับของรางวัลกันมากมาย

 ม.ปรัชญา วิชา ขับกล่อมนักเรียนช่วงพักกลางวัน	ด้วย
เสียงเพลงและกีตาร์	ชื่นมื่นกันทั้งครูและเด็ก	(เซนต์เมรี่)

	 อาจารย์จากวิทยาลัยเซนต์เทเรซา	 มานิเทศการสอน				

 ครูอ๊อฟ บอกว่าช่วงน้ีอากาศเย็นสบายดี	 ปรับตัวไม่ทัน	
เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน	ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

 ครูเจี๊ยบ พิธีกรเสียงหวาน	พูดเก่ง	ยิ้มสวย	แนะนำาครูทั้ง
ตึกอย่าลืมแนะนำาตัวเองล่ะ

 มิสมนทิพย์ งานปฐมนิเทศ	 ทำาหน้าที่ต้อนรับผู้ปกครอง
ใหม่	ยืนไหว้สวย	แต่ระวังตกบันไดนะ

 มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล	สมัครลงวิ่ง	10.5	กิโล	ไหวไหม
ถามใจเธอ	ซ้อมบ้างหรือเปล่าคะ

 ม.เอกชัย ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งวิ่ง	 เนื่องจากรับหน้าท่ีพิธีกร
สนามคนเก่ง	สู้นะคะ

 ครูปุ๊ก ครูแนน ครูเอม	 3	 สาวแห่งม.บูรพา	 ขอให้ได	้						
รับเหรียญทองทุกคน	สู้ๆ	ค่ะ

 มสิองัชลา เทยีมเมฆ	ใจด	ีฝากซือ้อาหารเช้าไม่เคยพลาด	
ได้ทานทุกวัน	ขอบคุณนะคะ

 มสิผกาวรรณ ขนัทะโฮม	นกับดิ	สายชวิ	ศรรีาชา	–	หนอง
มน	ไปกลับเช้าเย็น	จนชินแล้วจริงๆ	ขี่รถดีๆ	นะคะ

 มสิฉลวย ชยับรูณ์ ขีร่ถคูก่าย	นัง่ได้คนเดยีว	ห้ามซ้อนนะ
จ๊ะ

ม.นิวัตร ขุมจันทร์ เธอเปิดห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญ
ศรีราชานิเทศบรรยายให้อาจารย์ฟัง...เล่นง่ายๆ	 แบบน้ี
เองนะ

	 คณะครูเกษียณและใกล้เกษียณ	ไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก	
ครั้งที่	 2	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำานวยการ
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	นำาทมีพาชมโดย ภราดา 
ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ ได้แก่ ม.ก�าจาย-มิสวัฒนา     
จาบทอง มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์ มิสสุจิตรา         
ข�าประเสรฐิพร มสินสิา ศรวีไิล มสิอบุลรตัน์ ทวิไผ่งาม 
ม.ปรีชา วรศิลป์ ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ มิสพลอยมาดา 
วิญญาสุข	และมิสสมนึก สุทธิถวิล งานนี้แตกต่างจาก
ครัง้แรกมากมาย	ใครพลาดโอกาสต้องรอปีต่อไป	ขากลบั
แวะรบัประทานอาหารร้านเก่าแก่แต่ชือ่ใหม่คอื	เมธาวลยั	
ศรแดง...	กแ็ค่	60	ปีเท่านัน้เอง	อาหารรสชาตติำารบัชาววงั	
แขกทีม่ารบัประทานอาหาร	+	นกัร้อง	รวมๆ	อายกุนัแล้ว
ก็ตกเลข	6	หลักอ่ะ!

	 29	ม.ค.	62	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	จัด
กิจกรรมวันตรุษจีนที่บริเวณอาคารยอห์นแมรี่	 คณะครู
แต่งชุดแดงกันท้ังอาคารยอห์น	 และอาคารศักดา	 มี
กิจกรรมหลากหลาย	 จัดเครื่องไหว้ตามประเพณี	 มีการ
เชดิสงิโต	และมกีจิกรรมวาดภาพให้น้องๆ	ได้ร่วมสนกุ	นำา
ทีมโดยมิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร ม.ธนเดช – มิส
วิชญาฎา ทิวไผ่งาม มิสนาถสณีิ แสงวิจิตร มิสจุฑาทิพย์ 
อ่อนทอง ฯลฯ	ส่วนครูทั่วไปก็ร่วมมือแต่งชุดสีแดงกันทั้ง
ชาย–หญิงอย่างพร้อมเพรียง...	 คิดว่าหลงเข้าไปใน
เยาวราชยังไงยังงั้นเลย

	 ส่วน ม.ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์ โดดเด่นด้วยชุดง้ิวสี
เหลืองอร่าม...	ก็แปลกดี	(ไปหามาจากไหนน่ะ)

 ม.วริวรรธน์ พงษ์สชีมพ ูช่วงนีต้ามเชยีร์ลกูชายตลอดทกุ
รายการ...คว้ารางวัลมาจนไม่มีที่เก็บแล้ว

	 ระยะนี้ใครพบมิสเจนนี่ (ชนัญชิดา แก้ววงศา) จะมอง
เห็นเป็นสีชมพูไปหมดเลย...คนมีความสุข

 มิสสุวรรณา หัวหน้าปฐมวัย	 เดินไป	 เดินมาระหว่างตึก
อนุบาลกับอาคารศักดา	สงสัยซ้อมเดินวันคืนสู่เหย้า

 ครูไก่ พักนี้ไปค่ายทหารบ่อย	 ไปซื้อพันธุ์ไม้หรือไปซื้อไข่
ไก่จากค่ายทหารกันคะ

 ครูนิด มีสปอนเซอร์บายศรีสู่ขวัญ	 พร้อมกับงานปัจฉิม
นิเทศอนุบาล	 3	 แล้วค่ะ	 (ศุกร์ที่	 1	 มีนาคม)	 ขอบคุณ								
สปอนเซอร์ที่น่ารักค่ะ

 ครูแต้ ดีใจได้รับหน้าที่กล่าวรายงาน	ผลการแข่งขันกีฬา
สีระดับปฐมวัยปีการศึกษา	2561	ยินดีด้วยนะคะ

 ครกูิก๊	เจ้าของงานทศันศกึษา	ตืน่เต้นมากไม่รูจ้ะทำาอะไร
ก่อนดี	สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี

 ครูเอ๋ เจ้าของงานรับวุฒิบัตร	จัดกันวันที่	2	มีนาคม	วัน
สุดท้ายจริง	ๆ	เอาใจช่วยนะคะ

	 ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ	 แล้วพบกันใหม่ช่วง	
Summer...	สวัสดีค่ะ



โดย พี่ ม.ปลาย

 ขอแสดงความยินดีกับ ศตวรรษ พิธกิจ ได้ผ่านการคัด
เลอืกผูม้คีวามสามารถทางกฬีา	(ทมีชาต)ิ	จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 คณะครุศาสตร์	 สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา

 ขจรศักดิ์ นาคดี ม.6/3 ชญานิน อมาตยกุล	ม.4/1	และ
หัสวีร์ นันทิภาคย์วงษ์ ม.5/7	 ได้ไปเข้าค่ายโครงการ
เยาวชนสร้างชาติ	 ของสถาบันสร้างชาติ	 (นสช.6)	 ที่	
จ.ระยอง	ระหว่างวันที่	25-27	ม.ค.	62

 ยินดีกับน้องโอโซน กิรัชภาส ถาวร ป.6B	ได้รับรางวัล
เหรยีญทองและถ้วย	World	Champion	จากการแข่งขนั	
คณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ	 WIMO2018-World	
International	Mathematical	 Olympiad	ณ	 กรุง
จาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่าง	29-30	ส.ค.	61	

 ยนิดกีบัน้องๆ	ทีม่ฝีีมอืวาดภาพระบายส	ีในเทศกาลต่างๆ	
จนได้รับรางวัล	อาทิ	พุฒิพงศ์ ป.1/1 เมรัญญา ป.1/3	
พศิน	ป.1/4	สายชล ป.2/1 กนกวรรณ	ป.2/4	เนสโตร 
ป.2/4	กัญญาภัค	ป.3/2	กรณพัฒน์ ป.4/1	และทัชพงศ์ 
ป.4/2...	มีฝีมือกันทั้งนั้น

 ส่วนกจิกรรมแข่งขนัเปิดดกิชนันาร	ีถกูต้อง	รวดเรว็	กค็ว้า
รางวัลไปแล้วเช่นกัน	 ได้แก่	 เมรัญญา	 ป.1/3	 ธนเดช      
ป.2/2	พิรพัฒน์ จิตรประทักษ์ ป.3/4	 และณัฐพงษ์       
ป.4/2	จัดแข่งขันโดยคณะครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

	 สวัสดีครับเพื่อนๆ	น้องๆ	ทุกท่าน	ทิวสนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแห่งปีการศึกษา	2561	นี้	เรามีข่าวสาร
มาเสนอเหมือนเช่นเคย

ลั่นนะคะ	อนุบาล	3/2	รูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ	แต่ขึ้น
เวทีหล่อ	สวยทั้งนั้นเลย	อนุบาล	3/3	อาละดิน	คอ	คาง	
ไหล่	 ยึกยักโยกย้าย	 กันไปทั้งตัว	 น่ารักจัง	 อนุบาล	 3/4	
แม่มดมะลึกกึกกึ๋ย	 จัดเต็มทั้งแม่มด	 พ่อมดสวยหล่อกัน
ทุกคน	อนุบาล	3/5	Micheal	Jackson	ก็มา	Joker	ก็มี	
พิธีกรดีๆ	 ต้องชื่นชมทั้งชายและหญิง	 อนุบาล	 3/6	 ปิด
ฉากสวยๆ	เท่ๆ	กับ	Black	Pink	3B	ใครไม่ชมถือว่าพลาด

 น้องกาย	ม.1	น่ารักจัง...	ที่จริงเขาเป็นบุคคลที่ห้ามยุ่งนะ
 โบ ม.4/3	เลิกดำาเหอะ...ดำานี่เลิกได้รึ?
 พี่กฤษณ์ ม.5	อะครับ	เลิกชอบพี่คนนั้น	แล้วมาชอบหนู
แทน...	หนูไหนล่ะ

 พี่เนเน่ ม.4/7	น่ารักจังครับ...มีคนแอบปลื้มอยู่
 น้องโอ้ค ม.1B...ซา-ฮาง-เฮ	นะ
 น้อง BM	ม.1	MLP	อ้วนไปนิดหนึ่งนะระวังด้วย
 น้องออม	ม.1B	ทำาไมระยะนี้อ้วนไปนิด	แต่ก็น่ารักนะ
 น้องส้ม	ม.1B	ช่วงนี้แอบเหล่ใครอยู่
 	ฝากบอกไปร์ท ม.1A	ทำาไมเปลี่ยนใจง่ายจัง
 ส่งเพลงนี้ให้ ปอ ม.4/6	หน่อยครับ	“มีแฟนแล้วหรือยัง
หากว่ายัง	 อยากให้เธอช่วยพิจารณา	 ให้คนน้ีเข้ามาอยู่			
ในใจ”	...เอ้าส่งให้แล้วนะ	ไม่รู้ว่าปอจะฟังไหม...5555

 ฝากบอกพี่ตะวัน ม.3B	หน่อยว่าทำาไมพี่ขาวจัง	กินอะไร
ถึงขาวขนาดนี้

 น้องเฟรญ่า น้องโตโต้ อ.2B	ราตรสีมัพนัธ์แสดงคู่รกัสาย
ฮา	ฮ่า	ฮ่า

 น้องออกัส	อ.	2B	ปากแดง	แก้มแดงไปนะ
 เด็กชายธนบัตร ยิ้มพึ่งบุญ	อ.	3/1	พูดเก่ง	คุยเก่ง	กล้าม
เนือ้แขง็แรงดมีาก	ระบายสไีด้สวยงามคว้ารางวลัไปครอง

 อนุบาล	3B	โชว์สเตปแดนซ์	Black	Pink	สะบัดกระจาย	
ปิดท้ายราตรีสัมพันธ์อนุบาล

 นะนา ด.ญ.ศรัญญรัศมิ์ พงธนานิกร	อ.3B	หนูไม่ได้เก่ง
แต่เรื่องพูดนะคะ	รำาไทยหนูก็สวย

 ปังปอนด์ ด.ช.ปณุณพฒัน์ ผุดผ่องพรรณ	อ.3B	สกลิการ
พูดภาษาอังกฤษสุดยอด

 น้องลักกี้ อ.1B	ทำาดีเพื่อพ่อ	ทั้งหล่อ	ทั้งเก่ง
 ราตรีสัมพันธ์น้องปันปัน อ.1/2	ร้องไห้ไปก็เต้นไปจนจบ
เพลง	ทำาหน้าที่ของตนเองได้ดีมากๆ	ครูขอชมเชยค่ะ

 น้องไทยแลนด์ อ.1/2	วันเสาร์มาโรงเรียนเช้ามากๆ	กว่า
วันเรียนปกติ	เรียนวันเสาร์มีอะไรดีอยากรู้จัง

 น้องสกาย	อ.2/1	ลกูแม่โบว์	พ่อณฐั	ช่วงนีผ้อมลงนะครบั	
สงสัยช่วยพ่อเลี้ยงน้องแน่เลย

 น้องยูมีน อ.1B	ลูกแม่แอ๋ว	พ่อเจ๋ง	เด็กเก่งรู้ทุกเรื่อง	แต่
ไม่รู้เรื่องเดียว	หนูร้องไห้ทำาไม

 น้องสมาร์ท	อ.1A	น่ารักแบบนี้ขวัญใจครูนิดเลยครับ
 น้องเฮเดย์ อ.3B	ร้องเพลงอุทยานดอกไม้กเ็ก่ง	พธิกีรกไ็ด้	
กระโดดนำ้าสระใหญ่ก็ไม่กลัว	สุดยอดจริงๆ	ครับ

 น้องน�้าตาล อ.3/1	 รักในการพูดอยากขึ้นเวที	 พูดได้ด	ี
ตามที่คุณพ่อคาดหวัง	ซ้อมพูดตั้งแต่อยู่อนุบาล	1

 น้องกูล อ.1/4	 ไม่มาเรียนว่ายนำ้าวันเดียวทำาเอาครูแต้
เหงาเลยนะครับ

 น้องบิก๊ไบท์ อ.1/3	น่ารกัมาโรงเรยีนตอนเช้า	สวสัดคุีณคร	ู
โดยไม่ต้องบอกเลย	น่ารักมากค่ะ

 น้องเคน	อ.2/3	ตกลงเรียกครูแก้	หรือ	ครูแต้กันครับ
 น้องอชิ อ.3/1	 นอกจากชานมไข่มุกที่ตลาดบิ๊กฟู้ดแล้ว
อยากทานอะไรที่ไหนกับใครบอกได้มั้ยครับตุ๊งฉิ่ง

 งานราตรีสัมพันธ์ที่ผ่านมา	 อนุบาล	 1/1	 ปลูกแครอท					
ขึ้นเร็ว	โตเร็วเด็กๆ	ตั้งใจยึกยักโยกย้ายกันทุกคน	อนุบาล	
1/2	หนอนผเีสือ้	บนิไป	บนิมาน่ารกัจงัเลยนะคะ	อนบุาล	
1/3	เด็ก	ๆบอกว่ารักทุกคนนะครับ	อนุบาล	1/4		ใครไม่
ได้มาชมห้องนี้ถือว่าพลาด	เก่งกันทุกคนค่ะ	

 อนุบาล	 1/5	 เหล่าลิงน้อยกระโดดกันเต็มเวที	 มีแต่ลิง				
น่ารกัทัง้นัน้เลย	อนบุาล	1/6	จะฉลามหรอืไก่เดก็ๆ	กต็ัง้ใจ
เต้นกนัทกุคน	อนบุาล	2/1	เดก็น้อยมกัม่วน	โอ้ย	วนขนาด	
อนบุาล	2/2	กำามีแ่บ&บกัจเีหลนิ	จะสไตล์ไหนเดก็	ๆ 	ทำาได้	
อนุบาล	2/3	เต่างอยเซิ้งกระจาย	อนุบาล	2/4	กินข้าวยัง	
เต้นกันมันส์ขนาด	 อนุบาล	 2/5	 Burn	 it	 down	 หรือ						
ผู้สาวขาเลาะ	 จะเลาะหรือจะติดดาวคะ	 อนุบาล	 2/6	
แต่งงานกนัอยูด่ีๆ 	ไหนตอนจบต้องยงิกนัตายด้วยล่ะครบั	
อนุบาล	3/1	บรรดาสัตว์ป่า	ออกมาหากิน	จนป่าจ๋าอย่า



 บอกซินเดียร์ หน่อยว่า	1:1	ROV	ได้น่า
 พี่ติว ม.2B	 เลิกชอบน้องคนนั้นได้แล้วนะ	 น้องเขามีคน
ชอบแล้ว...อ้าว!	แล้วน้องคนนั้นเขาชอบด้วยป่ะล่ะ?

 ส่วนพี่อุ้ม	ม.2B	มีคนแอบชอบอยู่...ก็แอบต่อไป
 พี่พัฒน์ น้องพี่พฤกษ์ ม.3B	ทำาไมเตี้ยจัง
 โอ๊ด ม.1B	สนใจพี่หน่อยนะ...พี่ไหนหว่า?
 พี่นอย	ม.6/1	อย่ายิ้มบ่อย	ๆ 	นะ	คนทางนี้จะละลายแล้ว
 พี่กัน ม.2B	รักพี่ซินนาน	ๆ	นะ
 แตมแตม ม.1A	เจอกันหลังหูกระจง	คาเฟ่ปิด...555	จะ
ปีนต้นไม้เล่นรึไง?

 ฝากบอกพี่ Mild ม.2/6	ว่าไอ้นั่นมันบักแตงโม
 พี่หยกฟ้า	ม.5	มีคนชมว่าร้องเพลงเพราะจังเลย
 พี่ปอ	ม.	4/6	ลืมคืนยางลบใครรึเปล่า
 แทนขวัญ	ม.1B	แบนกว่าน้องก็ไม้กระดานแล้ว
 ซนิเดยีร์ ม.1B	มคีนฝากบอก	กม็าส!ิ	เจอกนัหลงัเซเว่นปิด
 พี่ญา ม.2B	 เม่ือไรจะเจอตัวบัดดี้ครับ	 และรับน้องอย่า
โหดนะ

 พี่จูเนียร์ ม.2B	พี่น่ารักจัง!
 อันดา	ม.1/7	ชอบตีกอล์ฟป่ะ?
 โฟกัส ม.2/4	อย่าไปน่ารักกับคนอื่นนะ
 ทำาไมน้องอุ้ม MLP	น่ารักจังเลยจีบได้ไหมอะ?
 ทำาไมน้องแคบแตมเตีย้จงัเลย	กนินมเยอะๆ	นะน้องแตมๆ	
ม.1A

 พีอุ่ม้ครบั	สมมตุว่ิาพ้มชอบพี่ๆ 	พีจ่ะรบัรกัพ้มมัย้ๆ...	555	
เชยแหลก!

 พี่จุ๊บแจง อย่ายิ้มให้มากนักมีคนเขินอ่ะ
 เซอร์เป้ วงสวิงเซอร์สวยจังเลย
 ความรักก็เหมือนอมยิ้ม	ถ้าไม่ชิมจะรู้ว่าหวานได้ยังไงนะ

น้องโอ้ ม.1B	MLP
 น้องแพร	ม.1A	รักกับพี่...นานๆ	นะครับมีคนเชียร์อยู่
 พีต่ะวนั	ม.3A	มคีนฝากถามว่าทำาไมน้องสาวน่ารกัจงัเลย
 ถงิถงิ	ม.2/6	มคีนชมว่าน่ารกัมาก...ใช่คนห้อง	ม.1/6	รป่ึะ
 ถึงพี่บีย่า บอกพี่นิลให้หน่อยมีคนเป็นห่วง
 มีพลพล ม.2/8	กีตาร์ชอบอยู่รู้ตัวยัง?
 ถึง จิราเดช ม.1/5	จะแจ้งตำารวจจับแล้วนะในข้อหาน่า
รักเกินไป

 น้องวุ้น	ม.1/1	ให้ทำาตัวเลิกน่ารักได้แล้ว	
 พี่นอย	 ม.6/1	 พี่น่ารักเกินไปแล้วนะ	 จะแจ้งจับข้อหา
ทำาร้ายหัวใจ

 น้องแอม	ม.1/7	กบัน้องเต้ิล ม.1/7	หวานกนัน้อยๆ	หน่อย
 ปิ๊ง ป.5/2	รอหนังสือหมูป่ากี่วันละ
 นุ่น ป.5/3	ผอมได้แล้ว	สู้สู้นะ
 เบนซ์ ป.5/1	เป็ดน้อยลอยไปหาแล้วนะ
 เจนนี่ ป.5/3	เลิกหลงตัวเองยังจ๊ะ
 พี่ก้อง ม.6/10	จะทุ่มนำ้าหนักเก่งไปถึงไหน?
 น้องเติ้ล	ม.1/7	น่ารักดีนะ	ส่วนน้องเต้ย ม.1/2	ลดความ

แอ็คลงหน่อย
 ญา ม.2B	ขอให้มีความสุขมากๆ	นะ
 น้องแองจี้ ม.1/6	เธอสวยทุกนาทีที่เธอยิ้ม
 พี่น�้าใส ม.2/6	ทำาไมไม่น่ารักเลย	
 รักพี่ๆ	ทุกคนในหอคาเบรียลา	จุ๊ฟๆ
 ถึงติ่งทุกคน	ทำาไมเจนนี่กับไดเลิกกันไวจัง	ใน	อสช
 ฝากบอก ลโีอ ม.2B	อย่าน่ารกัให้มากได้ไหม...	จะละลายแล้ว
 น้องซินเดีย	ม.1B	เลิกยิ้มได้ไหมครับ	พี่จะตายอยู่แล้ว!
 ฝากบอกน้องนิหน่า	ม.2A	อย่าทำาตัวน่ารักสิพี่เขินนะ
 จันต์ ม.2B	รักน้องซินมากนะครับ
 ถึงนาตาลี ม.1/2	จะออกแล้วเหรอไวจัง	ไม่อยากให้ออก
เลย	ไม่รู้จะส่องใคร	555

 บงัคิว อัสสมั	ม.1/2	สนใจเราเหอะ	อย่าหยิง่นกัเลย	เห็นใจ
บ้างนะ

 หมี ม.2	กำาลังคิดถึงใครอยู่เหรอ
 พี่พาราฟู่ เป็นกัปตันที่สแว๊กแก๊กกุ๊กมาก
 น้องครีม ม.1/6	สวยเกินไปหรือเปล่า
 น้องจิราเดช	ม.1/5	น่ารักดีนะอิอิ
 น้องปันอ้วน	ม.1/5	ชอบเล่นเกมไรเหรอครับ	555
 น้องจิราเดช	ม.1/5	ขอจีบได้ป่ะ555
 น้องอิ๊งค์ ม.1/6	น้องน่ารักแก้มยุ้ย
 พี่ปอ	ม.4	หนูชอบพี่มาก	ๆ	น่ะพี่น่ารักดีนะ

 น้องปราย	ม.1/6	เลิกโสดได้แล้วนะ
 น้องโอ๊ต	ม.3/2	อยู่ด้วยกันนาน	ๆ	นะ	ตั้งใจเรียน
 เฟิร์ส	ม.4/6	เมื่อไหร่จะคบกับพี่ประธาน
 แพร์ ม.4/6	พี่น้องโหดจังอ่ะครับไม่กล้าจับ
 พี่ปอ 4/6	น่ารักขนาดนี้	อย่าพึ่งมีแฟนนะ
 ภีม	ม.4/8	ยิ้มแต่ละทีนี่ละลายเลย	เต้นโคตรแซ่บ!
 ริต้า	ม.4/7	เต้นแซ่บเว่อ	ชอบเลยครับ
 น้องล�่าซ�า	MLP	พี่ชอบน้องริต้ามากอ่ะขอได้ปะ?
 นัท	ม.5/8	เลิกกินนำ้าจิ้มซีฟู้ดได้แล้ว	(เพื่อนเหม็น)
 พี่ปาล์ม	ม.4/6	ทำาไมน่ารักจัง	อย่าแอบกินขนมบ่อยนะ
 พี่เพชร	ม.6/1	น่ารักที่สุดในโลก
 พี่น�้าหวาน ม.6/2	 จีบได้มั้ยน่ารักจัง...คงไม่ได้แล้วละพี่
จบไปแล้ว

 พี่มิ้ว ม.4/5	พี่มิ้วอย่าแกล้งหนูบ่อย
 พี่เจย่า	ม.2/6	ระวังเกมนะพี่	555
 อนุรักษ์ ม.6/10	รู้ตัวไหมว่ามีคนชมว่าน่ารัก
 ปาล์ม	ม.4/6	อยากได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์
 น้องแก้ม	ม.1/2	น่ารักจัง	กินอะไรถึงน่ารัก
 น้องหลิว	ม.4/5	ทำาไมกระโปรงยาวจัง
 แร็คคูน	ม.3/3	มีคนแอบมองทุกวันเลย
 พี่ถึง ม.2/6	ได้ข่าวว่าอาม่าจับได้ว่าหนีเที่ยว
 เจย่า	ม.2/6	ยืมหวีหน่อยครับ	...	ระยะนี้สวยขึ้น
 แฟรงค์ ม.2/4	เสน่ห์แรงนะ	ท้ังรุ่นพ่ีรุ่นน้องตดิกันเตม็เลย
 จาง ม.4	น่ารักเกินไปแล้ว	เห็นหน้าแล้วอยากไปเที่ยวที่
จีนเลย

 ฝน จีน เอิร์น เมย์ ม.4/4	เลิกบ้าสักทีเถอะนะ	555+
 จีจี้ ม.4/4	 เล่นบาสท้ังวันเลยจะไปแข่งเอาแชมป์โลก						
เหรอเธอ	555+

 ซัน	ม.4/6	(ญ)	เลิกเอ๋อทีนะ
 ปริม	ม.4/2	สวยจังเลยอ่ะ	เราชอบ
 กัปตัน	ม.4/3	เป็นแฟนกันนะ
 ญา	ม.2B	ขอช็อคโกแลตเยอะ	ๆ	นะครับ
 กันต์ ม.2B	ขอให้จีบสาวติดนะครับ
 อุ้ม	ม.2B	มีสติหน่อยนะครับ	ตั้งใจเรียน
 นิหน่า	ม.2A	ขอให้เรียนคณิตเข้าใจนะคะ
 อัยย์ ม.2A	ขอให้มีซิคแพคนะครับ
 นางสาวกัญญรัตน์ สืบสิงค์ ม.4/7	สวยขึ้นนะเนี่ย
 เอ็กซ์ ม.6/5	 ถึงไม่สนิทมากแต่ลองไปฟังเพลงเพ่ือสนิท	
ดูนะ

 พี่จี้ ม.6/8	สวยมากจร้า
 ม.เป้ MLP	ไม้ของเซ่อร์น่ากลัวมาก
 ใบบัว	ม.1/7	มีคนฝากบอกมาว่าอย่าเยอะนะ
 แพรวา	6/3	มีคนใหม่แล้วยิ้มตลอดทั้งวันเลยนะ
 น�้าฝน	6/2	เดี๋ยวนี้มีผู้ชายเข้าหาเยอะนะ
 ดารา	6/2	congrats	เด็กวิศวะ
 น้อย	6/1	มินิบอลนะเราอ่ะ



 พี่เจมส์ ม.6/1	 ได้ข่าวว่าติด	 AL	 ลาดกระบัง	 ยินดีด้วย				
เก่งมากๆ	เลย

 ฟู ม.6/1	ผมฟูจังเลยนะ	ขอให้โชคดีจ้า
 น้องนิหน่า	ม.2A	มีไฝตรงกลางจมูกน่ารักจังเลย
 จุ๊บแจง	6/3	ช่วงนี้เดินผ่านห้อง	9	บ่อยจัง
 หญิงไทย	6/3	you’re		the	best โซ่เลส	6/3	ลองไปฟัง
เพลง	เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ

 ถึงน้องอุ้ม ม.2B	เดี๋ยวซื้อสติชไปให้นะครับ
 พี่ซิน ม.1A	ใครคือพี่เติ้ล บอกหน่อยสิ
 เต้ย 6/9	อย่าหยอกเราบ่อยเราเขิน
 น�้าฝน	6/2	เมื่อไหร่จะไปสารภาพกับหนุ่มห้อง	3	อ่ะ
 หญิงไทย 6/3	รับรักเราสักทีเถอะ
 น�้าฟ้า 6/5	หลงรักเพชรบูรณ์	xoxo
 ฟ้า	6/1	เลิกตื่นเข้าห้องนำ้าตอนตี	2	ได้แล้ว
 พี ่Earl ม.3B	ประเทศไทยหนาวเนอะ	เสือ้กันหนาวน้าหนา
 ด.ญ. อัยย์ ม.2A	ผอมลงป่ะอะ
 พี่ทอรุ้ง ม.5	มีคนชมว่าสวยจริง!
 ปอนด์ ม.4/2	เป็นเณรก็อย่าคุยเยอะ...ผิดกฎ
 มายด์ ม.4/2	เลิกแมนได้แล้ว	เดี๋ยวไม่มีผู้ชายมาจีบนะ
 ซินเดียร์ ม.1B	มีคนแอบมองอยู่เป็นประจำานะจ๊ะ
 พี่นอย ม.6/1	มีคนฝากบอกมาว่า	คนที่น่ารักกว่าพี่ไม่มี
อีกแล้วในโลกนี้...	อาการหนัก

 น้องโอ๊ด ม.1B	ดื่มนมเยอะๆ	หน่อย	เป็นห่วงอ่ะ
 พี่กฤษณ์ที่เป็นพี่ของน้องอุ้ม	ม.2	น่ะครับ	ฝากบอกน้อง
อุ้มน่ารักเหลือเกิน

 ดีดี ม.1/6	ทำาไมน่าหยิกจังเลย	ส่วนมุก ม.2/6	ก็น่ารักนะ
 เนย	 ม.2/6	 ทำาไมเล่นเกมตีป้อมเกรี้ยวกราดจัง...เพื่อน
กลัวหมดแล้ว

 มายด์ ม.2/6	เวลาตีป้อมใจเย็น	ๆ	หน่อยเพื่อนกลัว
 โฟกัส ม.2/4	คือกระต่ายประจำาห้อง	5555
 กวา	ม.3/1	ขาดแฟนบ้างได้ไหมนี่	555
 ไนซ์ ม.3/1	เมื่อไหร่จะคบกับพี่โฟนสักทีน๊า	
 นิว ม.3/1	รำาสวยนะเราน่ะ
 บาส	ม.3/1	หล่อที่สุดใน	ม.3	แล้วจ้า
 แซน ม.3/1	ปีนี้ลาออกแล้วขอให้โชคดีนะ
 ปลายฟ้า	ม.3/2	เรื่องผู้ชายช่วงนี้เบาๆ	ลงหน่อยนะ	อิอิ!!
 ปีเตอร์ ม.3/2	น่ารักแบบนี้	มาหยิกแก้มที
 ปิง	ม.3/2	ยิ้มหล่อจัง	ทำาอะไรก็หล่อ
 มิ้น	ม.3/2	ตัดผมซะหล่อเลยอิอิ
 เน	ม.3/2	ช่วงนี้ออร่าออกนะเรา
 ต้า ม.3/3	ขอบคุณที่เป็นประธานรุ่นที่ดีนะฮ้าบ
 ทาม	ม.3/3	อยู่กับเพื่อนๆ	บ้างนะ	เราอ่ะ
 เนี้ยะ	ม.3/3	ตั้งแต่ดัดฟันมา	เสน่ห์แรงขึ้นเยอะเลย
 เปา ม.3/3	ลดนำ้าหนักบ้างนะครับ
 ปุณ	ม.3/3	จะรักพี่ฝนตลอดไป	อุอิ	อุอิ
 บอส	ม.3/4	รองประธานจะหล่อสู้ประธานรุ่นเหรอ?

 แปลน	ม.3/4	ทำาไมช่วงนี้หลับหนักกว่าเก่าอีก
 อาท	ม.3/4	จะไปต่างประเทศแล้วโชคดีจ้า
 พิม	ม.3/4	มีแฟนหล่อนะนี่
 ฟูล	ม.3/4	สวยหวานละมุนนี่
 ซาบิน่า ม.3/4	มือ	1	เรื่องการแสดงจริงๆ
 ภู ม.3/4	ลาออกปีนี้	ขอให้โชคดีนะ
 กาหลง ม.3/5	ถึงจะลาออกเพื่อนก็ยังรักเสมอนะ
 นิว ม.3/5	หล่อตลอดไม่เคยขาด
 ไข่มุก	ม.3/5	ยังไงก็นิวน๊า
 มิ้ง	ม.3/5	ขาดแฟนไม่ได้	หัวใจขอสารภาพ
 พูริ ม.3/5	เป็นเจ้าชายอย่างหล่อเลย
 ออย	ม.3/6	พี่ชายหล่อจังครับ
 ปิกนิค	ม.3/6	ยิ้มบ้างนะ
 แพรว	ม.3/6	มาสอนเราแต่งหน้าบ้าง
 เย็น	ม.3/6	ร้องเพลงเพราะมากเลย
 วิน ม.3/6	ทำาไมทิ้งกันได้ลงคอ
 พูม่า	ม.3/7	สวยสรรพไม่หลับใน
 เซฟ ม.3/7	ยิ้มน่ารักตลอด
 ฮิม	ม.3/7	ช่วงนี้ดื้อจริงๆ	
 ตัสนีม ม.3/7	แต่งหน้าแล้วนึกว่าพี่สาว
 ปอ ม.3/7	รักใหม่อ๊ะ!	ยังไง
 ฟร้อน MLP	น่ารักไม่ขาดสายเลย

 หมิง	MLP	แฟนสวยนะเนี่ย
 แมน MLP	หน้าหล่อ	ผมหล่อ	555...ชมหรือ
 โยโมส	ม.4/5	เพื่อนไม่ค่อยคืนเงินเลยเหรอ
 เล็ก ม.4/2	หน้าสดแมนมาก
 ไอซ์ ม.43/	โกนหนวดบ้างนะ
 ม่อน	ม.4/6	อะไรไม่ดีก็เบาๆ	หน่อย
 มีคนห่วงมาก ปอนด์ ม.4/3	จากคนใน	ม.4/6
 อัฐ ม.4/1	รู้จักครั้งแรกก็เขียนชื่อถูกเลย
 ม่อน	ม.4/6	กลิ่นนำ้าหอมแรงจัง
 ชอบเด็ก	ม.1	หรอ	เล็ก	ม.4/2
 เลิกเศร้าเรื่องนั้นได้แล้ว ดรีม ม.4/6
 ยูจีน ม.4/2	ชอบศิลป์จีนหรอ
 เน	ม.4/8	แม่สาวครีมกันแดด
 โรมิโอ	ม.4/5	สรุปมีคนคุยยัง
 บอส ม.4/6	ทองเส้นใหญ่จัง
 น้องเลก็	ม.4/2	ชอบดอกทานตะวนัมากหรอ!!	ชอบหรอืรกั
 ปริม	ม.4/2	เลิกเรียนแล้วสนใจเราบ้างนะ
 ปลา	ม.4/6	ชอบลูกปลาจัง	แอบมองอยู่นะ
 ไกด์ ม.4/5	น่ารักจังช่วงนี้
 ปลื้ม ม.4/5	น่ารักจังเธอ
 พี่บ่อ ม.5/9	เลิกขี้งอนได้แล้ว
 น้องปญุ ม.3/3	อ้อนแล้วนะ	ลดนำา้หนกัด้วย	จากพี	่ม.4/4

 น้องเอร์ิน ม.2/6	เมือ่ไหร่หน้าจะเลกิเหมอืนกบ...	กบทรง
สิทธิ์อ่ะ

 น้องหน่า	ม.4/3	ขายของเก่ง	สู้	ๆ	นะ
 พี่แพร ม.5/1	เมื่อไหร่จะมีแฟน
 พี่ทอรุ้ง	ม.5	ดำาบ้างก็ได้นะคะ
 น้องบัง	ม.5	เบาๆ	หน่อยน้อง
 น้องทีม	ม.2	ยังไงกับพี่	ม.4/3	คะ
 น้องมาร์ค	ม.2	ได้ข่าวว่าคุยกับพี่	ม.4	หรอ
 พี่ซิว ม.5/6	ลงเพลงบ่อยนะคะ	ติดตามอยู่
 พี่แบร์ ม.5/9	อ้อนเหมือนหมี
 น้องเบเยอร์ ม.3	หน้าผากหรือลานจอดเครื่องบิน
 ปอ ม.4/7	น่ารักจังครับ
 เบนซ์ ม.4/2	รักกับบัวนานๆ	
 พี่แม็ก	ม.6	แอบชอบใครใน	ม.4
 พี่เก็ต ม.6/10	เลิกเล่นเกมตอนกลางคืนได้แล้ว
 พี่โบ๊ท ม.6/10	เมื่อไหร่จะผมยาว
 พี่บีม ม.5	น่ารักจังเลยนะคะ
 น้องพิม	ม.3	อย่าซ่าส์
 น้องออย	ม.3	เลิกปีนเกลียวได้แล้วอ่ะ
 น้องเฟส ม.3	ได้ข่าวว่าชอบพี่ปอ	ม.4	หรอ
 น้องเนเน่ ม.4/7	ได้ข่าวว่าแรงหรอ	แรงมากป่ะ?
 หญิง ม.4/4	เมื่อไหร่จะผอม
 เกรวี่ ม.4/8	ห้อง	4	แอบมองอยู่นะจ๊ะ
 คิม ม.4/4	เลิกพูดมากได้แล้ว
 พี่พู่กัน ม.5/6	น่ารักมาก	แอบมองอยู่นะคะ
 เพลง	ม.4/7	กินข้าวบ้างนะ
 ธันวา	ม.4/4	เลิกทำาตัวต๊องได้แล้ว

	 ฉบับนี้คงต้องยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ	 ขอให้พี่ๆ							
ม.6	ได้ศึกษาต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้	 ส่วนพี่	 ม.3	ก็เช่นกัน	ขอให้ได้เรียนต่อตามที่คาดหวัง
ไว้...	โชคดี	สวัสดีครับ
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